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 كر وعرفانش

 لجالؿ وجيو ينبغي كما وأشكره ويرضى، يحب حمدًا طيبًا كثيرًا كما  -وتعالى تبارؾ -ا  أحمد

 كثرة عمى لؾ الحمد فالميـ الصالحات، تتـ وبتوفيقو نعمة، كؿ ولي سبحانو فيو سمطانو، وعظيـ

وأصمي وأسمـ عمى نبينا محمد وعمى  العمؿ، ىذا أتممت حتى عمىّ  ومننؾ فضمؾ وتوالي إنعامؾ،
 ابعيف ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف.آلو وصحبو والت

ثـ امتثااًل لتوجيو نبينا الكريـ عميو أزكى الصالة والتسميـ كما جاء في الحديث النبوي الشريؼ: 
أرى مف الواجب عمّى أف أسجؿ جزيؿ شكري وخالص  )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(،

ا عمى أيدييـ، وأخص بالذكر منيـ شيخي دعائي لمشايخنا األكاـر الذيف نيمنا مف عمميـ وتتممذن
ي دائمًا عمى نفقد كاف يحث حفظو ا ورعاه، "أبو إبراىيم" حاتم بن عمي كامل الشوبكيالفاضؿ/ 

إنجاز ىذا العمؿ المبارؾ بإذف ا تعالى، سائاًل ا لو ولكؿ مشايخنا طوؿ العمر وحسف العمؿ 
 ة عمى سرر متقابميف لربنا ناظريف لمحمد وأف يجمعنا ربنا في الفردوس األعمى مف الجن

   .مجاوريف، الميـ آميف
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 مقدمة:
وعمى  الحمد  رب العالميف، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد الصادؽ الوعد األميف، 

الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت  آلو وصحبو والتابعيف، ومف تبعيـ بإحساف إلى يوـ الديف،
أرنا الحؽ حقًا الميـ الميـ عممًا، العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا 

وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو،  قنا اتباعو، وأرنا الباطؿ باطالً وارز 
 ، الميـ آميف، ثـ أما بعد؛وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف

ولذة نفوس ، بستاف العابديفو  قرة ُعيوف المحبيف، ولذة أرواح الموحديف، ىي ةالصال 
ا الميداة إلى عباده  وميزاف أحواؿ السالكيف، وىي رحمةُ  الخاشعيف، ومحؾ أحواؿ الصادقيف،

 ف.المؤمني
ىيأ ا لو مأدبة يجد فييا ما يطيب لو، ولما كاف اإلنساف بطبيعتو يميؿ إلى الشيوات  

النور والقوة في القمب والجوارح، والسعة في الرزؽ، والقبوؿ في األرض، تفرح بيا المالئكة،  ففييا
وتحوز فييا عمى رحمة ا تعالى ورضوانو، فكأف الصالة لممؤمف في ظؿ ىموـ الدنيا وشيواتيا 

يمانًا ويقينًا.كمطر يروي أرض جدباء   قحطاء، فينبت منيا زىرًا ووردًا وا 
نظرًا ألىمية فيـ و فقيية لمصالة متشعبة ومعظميا مختمؼ فيو بيف العمماء، إف األحكاـ ال 

سطة لتكوف مادة سيمة مب ادعدإأحكاـ الصالة مف قبؿ كؿ مسمـ ومسممة وجدنا مف الضرورة 
 تبارؾ عـ الخير بإذف ادلياًل لعامة المسمميف ومفتاحًا لطمبة العمـ الشرعي المبتدئيف، ولي

 .تعالىو 
في ىذا الدليؿ أىـ المسائؿ الفقيية مف غير تفصيؿ ومف غير تطرؽ إلى ستعرض نوس 

كؿ األدلة التي استند إلييا الفقياء، وعمى طمبة العمـ ومف أحب االستزادة أف يرجع إلى الكتب 
 ىذا العمؿ المتواضعاإلخالص في القوؿ والعمؿ، وأف يجعمو   الفقيية المتخصصة، سائاًل ا

 نتفع بو بإذف ا تعالى.، وأف يكوف عممًا يُ حسنات مشايخناو في ميزاف حسناتنا 
عمى النحو  إلى عدة دروس في ىذا الدليؿ التي سنبينيا حكاـ فقو الصالةأوسنتولى تقسيـ        
 التالي:

 .فضل الصالة ووجوبياالدرس األول: 
 .مواقيت الصالة الدرس الثاني:
 .قضاء الفوائتالدرس الثالث: 
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 .األوقات المنيي عن الصالة فييا الدرس الرابع:
 .شروط صحة الصالة: الخامسالدرس 
 .صفة الصالة الصحيحة: السادسالدرس 
 .مكروىات الصالة ومبطالتيا: السابعالدرس 
 السنن الرواتب وصالة الوتر. :الثامنالدرس 

 .سجود السيو والتالوة والشكرالدرس التاسع: 
الضحى، صالة االستخارة، صالة الحاجة، صالة  )صالة الصموات المسنونة الدرس العاشر:

 .التسابيح، صالة الكسوف والخسوف، صالة العيدين، صالة االستسقاء(
 الدرس الحادي عشر: صالة الجنازة.
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 الدرس األول
 فضل الصالة ووجوبيا

 ة بالتسميـ.مفتتحة بالتكبير ومختتم الصالة ىي عبادة ذات أقواؿ وأفعاؿ مخصوصة،تعريفيا: 
عماد الديف الذي ال يقـو آكد ركف مف أركاف اإلسالـ بعد الشيادتيف وىي الصالة ىي  فضميا:

: فقاؿ معاذَأال ُأْخِبُرَؾ ِبَرْأِس اأَلْمِر َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِو؟  " :بف جبؿ  لمعاذ إال بو، فقد قاؿ 
)رواه الترمذي وقاؿ ". ِر اإِلْسالـُ َوَعُموُدُه الصَّالُة َوذرَوُة َسَناِمِو الِجَيادُ َرُسوَؿ اِ، َقاَؿ: َرْأُس اأَلمْ  َبَمى َيا

 حديث حسف صحيح(

قاؿ: سمعت رسوؿ   ىريرةوقد جاء في فضميا أحاديث كثيرة، نذكر منيا حديث أبي  
ـْ َيْغَتِسُؿ ِمنْ  " يقوؿ:   ا ـْ َلْو َأفَّ َنْيًرا ِبَباِب َأَحِدُك ُو ُكؿَّ َيْوـٍ َخْمَس َمرَّاٍت، َىْؿ َيْبَقى ِمْف َأَرَأْيُت

َمَواِت اْلَخْمسِ  : اَل َيْبَقى ِمْف َدَرِنِو َشْيٌء، َقاَؿ: َفَذِلؾَ ؟ َقاُلواَدَرِنِو َشْيءٌ  ، َيْمُحو المَُّو ِبِيفَّ َمَثُؿ الصَّ
َمَواِت اْلخَ  "قاؿ:  أف رسوؿ ا   وعنو )متفؽ عميو( .ا "َخَطايَ الْ  ْمَس الصَّ

،ِلَما َبْيَنيُ  ةٌ َكفَّارَ  اْلُجُمَعةِ  ِإَلى َواْلُجُمَعةَ  ـْ ُتْغَش اْلَكَباِئرُ  فُّ  )رواه مسمـ( ." َما َل
َؿ َما ُيَحاَسُب ِبِو اْلَعْبُد َيْوـَ اْلقِ  : " إفَّ يقوؿ : َسِمْعت َرُسوَؿ المَِّو قاؿ وعنو   َياَمِة ِمْف َأوَّ

ْف َفَسَدْت َخاَب َوَخِسرَ َحْت َفَقْد َأْفَمَح َوَأْنَجَح، وَ ، َفِإَذا َصمَ َعَمِمِو َصالُتوُ  تََقَص ِمْف َفِريَضِتِو ، َفِإِف انْ اِ 
، َما اْنَتَقَص ِمْف َفِريَضِتوِ  : اْنُظُروا َىْؿ ِلَعْبِدي ِمْف َتَطوٍُّع َفُيَكمَُّؿ ِبَياالرَّبُّ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى ، َقاؿَ َشْيئاً 

َـّ َيُكوُف َساِئرُ   )رواه الترمذي وقاؿ حديث حسف(". َعَمِمِو َعَمى َذِلؾ ُث
نو لمف األىمية بمكاف أف نشير في ىذا الموضع إلى فضؿ الصالة في جماعة في   وا 

َصاَلُة اْلَجَماَعة أْفَضُؿ ِمْف َصاَلِة اْلَفذّْ ِبَسْبٍع "  َقاَؿ:  أف رسوؿ ا المسجد، فعف ابف عمر 
 متفؽ عميو(). "َوِعْشِريَف َدَرَجةً 

عف ، فال يشيد الصالة مف الرجاؿ في المسجدفي حديث خطير مف   وقد ذـ النبي 
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلَقْد َىَمْمُت أْف آُمَر بَحَطٍب َفُيْحَتَطَب، "  ، َقاَؿ:: أفَّ َرُسوؿ اِ أبي ىريرة 

َـّ آُمَر  اَلِة َفُيؤذََّف لَيا، ُث َـّ آُمَر ِبالصَّ ـْ ُبُيوَتيـْ ُث َـّ ُأَخاِلَؼ إلى ِرَجاٍؿ َفُأَحرَّْؽ َعَمْيِي  َرُجاًل َفَيُؤَـّ النَّاَس، ُث
 )متفؽ عميو( ".

ٌد ، َليَس ِلي َقائِ ، فَقاَؿ : يا َرُسوَؿ اِ َرُجٌؿ أْعَمى َقاَؿ: َأَتى النبيَّ  أبي ىريرة وعف 
ي َبْيِتِو، َفَرخََّص َلُو، َفمََّما َولَّى َص َلُو َفُيَصمّْي فِ أْف ُيَرخّْ  ، َفَسَأَؿ َرُسوَؿ اِ َيُقوُدِني إلى اْلَمْسِجدِ 

اَلةِ  ـْ . َقاَؿ:؟ َدَعاُه، َفَقاَؿ َلُو: َىْؿ َتْسَمُع النَّْداَء ِبالصَّ  (رواه ُمسِمـ). َفأِجبْ  َقاَؿ : َنَع
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" رفع القمـ  اَؿ:، قَ لحديث عائشة عف النبي  الصالة عمى المسمـ البالغ العاقؿ،تجب وجوبيا: 
)رواه عف ثالث: عف النائـ حتى يستيقظ، وعف الصبي حتى يحتمـ، وعف المجنوف حتى يعقؿ ". 

 أحمد(
ف كانت صالة الصبي غير واجبة عميو، إال أنو ينبغي لوليو أف يعممو الصالة ويأمره   وا 

الصالة ويمتـز بيا إذا بمغ سبع سنيف، ويضربو عمى تركيا إذا بمغ عشر سنيف؛ حتى يتمرف عمى 
ـْ عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ: قاؿ رسوؿ ا : " بيا بعد البموغ، فعف  ُمُروا َأْوالَدُك

ـْ َأْبَناُء َسْبعِ  ـْ َأْبَناُء َعْشرٍ ، ِسِنيفَ  ِبالصَّالِة َوُى ـْ َعَمْيَيا َوُى ُقوا َبْيَنُيـْ  ،َواْضِرُبوُى )رواه  " اْلَمَضاِجعِ  ِفي َوَفرّْ

 و داود(.أحمد وأب

َوَأِقيُموا  وفرضيتيا أمر معموـ بالكتاب والسنة واإلجماع، فقد قاؿ تعالى: "ووجوب الصالة  
َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعيفَ  الصَّالةَ  َمَواِت " وقاؿ أيضًا:  ، [43]البقرة:"  َوآُتوا الزَّ َحاِفُظوا َعَمى الصَّ

 [238]البقرة:. " َقاِنِتيفَ َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِلمَِّو 
ِمْف َأْىِؿ َنْجٍد ثَاِئُر الرَّأس  ، َقاَؿ : َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى رسوِؿ ا َطْمَحَة بف عبيد ا وعف  

، َفإذا ُىَو َيسأُؿ َعِف اإلْساَلـ ،  َنْسَمُع َدِويَّ َصْوِتِو، واََل َنْفَقُو َما َيُقوُؿ، َحتَّى َدَنا ِمْف رسوِؿ ا 
: )َخْمُس َصَمواٍت في الَيْوـِ َوالمَّْيَمِة( َقاَؿ : َىْؿ َعَميَّ َغْيُرُىفَّ ؟ َقاَؿ: )ال، ِإالَّ أْف َقاَؿ رسوؿ ا فَ 

ـُ َشْيِر َرَمَضافَ َفَقاَؿ رسوُؿ ا ، َتطَّوََّع( َقاَؿ: َىْؿ َعَميَّ َغْيُرُه ؟ َقاَؿ: )اَل، ِإالَّ أْف  (: )َوِصيا
َكاَة، َفَقاَؿ: َىْؿ َعَميَّ َغْيُرَىا؟ َقاَؿ: )اَل، ِإالَّ أْف َتطَّوَّع( َؿ: َوَذَكَر َلُو رسوؿ ا َقا، (َتطَّوَّعَ   ،الزَّ

: )أْفَمَح إْف َفأْدَبَر الرَُّجُؿ َوُىَو َيُقوُؿ: َواِ اَل ُأِزيُد َعَمى َىَذا َواَل أْنُقُص ِمْنُو، َفَقاَؿ رسوؿ ا 
 (وِ متفٌؽ َعَميْ ). َصَدَؽ(

الصالة فريضة مف فرائض اإلسالـ، وال يجوز لمسمـ أف يقصر أو يفرط فييا، فقد حكم تركيا: 
ـْ َساُىوفَ ، َفَوْيٌؿ ِلْمُمَصمّْيفَ  قاؿ تعالى: " ـْ َعْف َصالِتِي ومعنى الويؿ في ىذه  ، [4،5:الماعوف] " الَِّذيَف ُى

يد أىؿ النار وقيحيـ نسأؿ ا العذاب الشديد، وقيؿ: إنو واد في جينـ يسيؿ مف صد اآلية
 العافية.
ـْ َخْمٌؼ َأَضاُعوا الصَّالَة َواتََّبُعوا الشََّيَواِت َفَسْوَؼ  أيضًا: " تعالى وقاؿ   َفَخَمَؼ ِمْف َبْعِدِى

ؿ بعض المفسريف خسارًا ودمارًا وعاقبة سيئة، وقا ، وتفسير غيًا في ىذه اآلية [59:مريـ] َيْمَقْوَف َغيِّا "
 .نسأؿ ا العافية ،في جينـ خبيثًا طعمو بعيدًا قعره (: يعني واد)غياً 
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 ومف الجدير بالذكر أف الوعيد الشديد في اآليتيف السابقتيف محموؿ عمى مف ترؾ الصالة 
بالكمية كما قالو ابف عباس، وعمى مف أخرجيا عف الوقت المقدر ليا شرعًا كما قالو مسروؽ وأبو 

 الضحى.
نكاراً  جحوداً ومن ترك الصالة   ال يقتؿ  وا  فيو كافر مرتد بإجماع المسمميف، يستتاب وا 
 لردتو.

فقد اختمؼ الفقياء في شأنو، منيـ مف قاؿ  من غير عذر، من تركيا عمدًا وتكاسالً  أما 
أنو فاسؽ عاٍص مرتكب لكبيرة وليس بكافر، ومنيـ مف قاؿ أنو كافر خارج عف ممة اإلسالـ، 

الشرؾ بيف الرجؿ وبيف إف  : "رسوؿ ا  سمعتبد ا حيث قاؿ: مستدليف بحديث جابر بف ع
: " وحديث بريدة بف الحصيب حيث قاؿ: قاؿ رسوؿ ا ،  )رواه مسمـ(ترؾ الصالة "  ،الكفرو 

 (رواه الترمذي وقاؿ حديث حسف صحيح) .العيد الذي بيننا وبينيـ الصالة، فمف تركيا فقد كفر "
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 ثانيالدرس ال
 مواقيت الصالة

أوقات محددة البد أف تؤدى فييا، لقولو الصموات المفروضة خمس في اليـو والميمة، وليا  
 [013:النساء]".  اً ُمْؤِمِنيَف ِكَتاًبا مَّْوُقوتِإفَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَمى الْ تعالى: " 
اؿ: سألت ، قف ابف مسعود عفضؿ الصالة في أوؿ وقتيا، ف وقد بيف لنا النبي  

اَلُة َعَمى َوْقِتَيا( قمُت: ثُ أيُّ األْعَماِؿ أْفَضُؿ؟ َقاَؿ:  َرُسوؿ اِ  ( )ِبرُّ الَواِلَدْيفِ َـّ أيّّ ؟ َقاَؿ: )الصَّ
َـّ أيّّ  قاؿ الحافظ بف حجر في فتح الباري: )قاؿ ،  (متفٌؽ َعَميوِ ) )الِجَياُد في َسِبيِؿ اِ( ؟ َقاَؿ:قمُت: ُث

 (.أف البدار إلى الصالة في أوؿ وقتيا أفضؿ مف التراخي فيو ابف بطاؿ: فيو
يا ربطيا بالشمس مف حيث طموعالصالة مف حيث  مواقيتكثيرًا في  أفصؿوال أريد أف  

نما أقوؿ وبكؿ بساطة أف وقت الظير مف أذاف الظير حتى أذاف  وزواليا وغيابيا ... الخ، وا 
المغرب، ووقت المغرب مف أذاف المغرب  العصر، ووقت العصر مف أذاف العصر حتى أذاف

حتى أذاف العشاء، أما وقت صالة العشاء فيو مف أذاف العشاء حتى منتصؼ الميؿ عمى القوؿ 
 الراجح، ووقت صالة الفجر مف طموع الفجر الصادؽ )األذاف الثاني( حتى طموع الشمس.

 والبد من اإلشارة ىنا إلى عدة أمور، وىي: 
إذا كاف لغير عذر، الشمس  يرىا إلى ما بعد اصفراريكره تأخصر، فتعجيؿ صالة العيستحب  -0

، َيْجِمُس َيْرُقُب ِتْمَؾ َصاَلُة اْلُمَناِفؽِ " يقوؿ:  قاؿ: سمعت رسوؿ ا  بف مالؾ فعف أنس
".  الً َقِمي ِإالَّ  المََّو ِفيَيا ، َفَنَقَرَىا َأْرَبًعا، اَل َيْذُكرُ َف َقْرَنِي الشَّْيَطاِف َقاـَ ، َحتَّى ِإَذا َكاَنْت َبيْ الشَّْمَس 

  )رواه مسمـ(

أمرنا مرتيف بالمحافظة  ويؤكد عمى أىمية تعجيؿ صالة العصر والمحافظة عمييا أف ا 
َمَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِلمَِّو تعالى: " قاؿ الكريمة، عمييا في اآلية َحاِفُظوا َعَمى الصَّ

الصموات( وخصيا ثانية حافظوا عمى ) :، فذكرىا مرة بالعموـ عندما قاؿ[238]البقرة: "َقاِنِتيفَ 
 صالة العصر.  أيعندما قاؿ: )والصالة الوسطى( 

 رَ تِ وُ )الذي تفوتو صالة العصر، كأنما : قاؿ: قاؿ رسوؿ ا   ا بف عمر عف عبدو 
 .أي فقد أىمو ومالو ،)متفؽ عميو( أىمو ومالو"

 )رواه البخاري(: " مف ترؾ صالة العصر فقد حبط عممو ". عف بريدة قاؿ: قاؿ و 
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عبد ا بف  كما في حديث ، عمى القوؿ الراجح الميؿ منتصؼوقت صالة العشاء  آخر -2
" وقت صالة العشاء إلى نصؼ الميؿ األوسط : قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  بف العاص  عمرو

 )رواه مسمـ( ".

بعد نصؼ المسمـ ى صمفإذا  يبقى وقت الضرورة لكف ،ذا انتصؼ الميؿ انتيى وقت العشاءفإ
فال شيء أو جاىاًل  ، أما إذا كاف ناسياً ، لكف مع اإلثـ إذا أخرىا عامداً الميؿ تكوف في الوقت

، ىذا القوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيميةواختار  الفجر ى طموعووقت الضرورة يمتد إل ،عميو
 .تعالى والشيخ ابف باز رحمو ا

، وأنيا بعد ذلؾ تكوف قت صالة العشاء ينتيي بنصؼ الميؿعمـ مف رأى أف و مف أىؿ الو  
 .، واختاره الشيخ ابف عثيميف رحمو اوقد ذىب إليو بعض الشافعيةقضاء، 

قواًل واحدًا ينتيي وقت صالة الفجر بطموع الشمس، ومف صالىا بعد ىذا الوقت بغير عذر  -3
 فيو آثـ مقصر.

 لوقت؟ مسألة: بم تدرك الصالة في ا
 في المسألة قوالف:

المشيور و حنيفة  يأب وىو مذىب، في الوقت تكبيرة اإلحراـإدراؾ تدرؾ الصالة ب القول األول:
 .وقاؿ بو جماعة مف الشافعية عند أحمد

 مالؾ ورواية عند أحمد وىو مذىبتدرؾ الصالة بإدراؾ ركعة كاممة في الوقت،  القول الثاني:
 أف فعف أبي ىريرة  ،وابف باز وابف عثيميف إلسالـ ابف تيميةشيخ ا، ورجحو وبعض الشافعية

 )رواه البخاري ومسمـ(قد أدرؾ الصالة ". " مف أدرؾ ركعة مف الصالة ف قاؿ: رسوؿ ا 
وعميو لو أف مصميًا كبر لصالة الظير وبعد أف انتيى مف الركعة األولى إذ بالمؤذف يؤذف 

 الظير في ميقاتيا.لصالة العصر فإنو يعد قد أدرؾ صالة 

: ىل تدرك صالة الجماعة بإدراك التشيد األخير، ابن عثيمين سئل فضيمة الشيخوقد  
أم بإدراك ركعة كاممة، وىل األفضل لمن لم يدرك إال التشيد األخير مع اإلمام أن يدخل معو أم 

يل يجوز مع اإلمام في التشيد األخير ثم حضرت جماعة أخرى، ف م صل  ينتظر، ولو أنو دخل 
 ؟اًل والدخول مع الجماعة األخيرةلو قطع صالتو أو قمبيا نف
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الصواب أف جميع إدراكات الصالة ال تكوف إال بركعة، لقوؿ النبي صمى "  فأجاب فضيمتو بقولو:
فصالة الجماعة ال تدرؾ إال  "،ف أدرؾ ركعة مف الصالة فقد أدرؾ الصالة: "ما عميو وسمـ

ف إدراؾ ما دوف ركعة خير بعدـ اإلدراؾ بالكمية، وعمى ىذا فإذا أتى بإدراؾ ركعة كاممة، ولك
واإلماـ في التشيد األخير فاألولى الدخوؿ معو ما لـ يعرؼ أنو يدرؾ جماعة أخرى، فإف عرؼ 

في مسجد آخر أو في كانت جماعة  ذلؾ لـ يدخؿ مع اإلماـ وصمى مع الجماعة األخرى سواءً 
ذا دخؿ مع اإلماـ في التشيد األخير ثـ . ي التشيد األخيرالمسجد الذي أدرؾ فيو إمامو ف وا 

حضرت جماعة فمو قطع الصالة ليدرؾ صالة الجماعة مف أوليا في الجماعة األخرى، ولو أف 
 ". يكمؿ صالتو وحده

الحيض  وأاإلغماء  وأ)كالجنون  ما حكم من أدرك جزءًا من الوقت ثم جاءه عذرمسألة: 
اضت امرأة بعد أذان العصر بربع ساعة قبل أن تصمي العصر، ىل فمثاًل إذا ح ونحو ذلك(،

 يمزميا قضاء العصر بعد أن تطير؟
 في المسألة قوالف: 

يمزميا القضاء، فتقضي تمؾ الصالة التي وجبت عمييا، وىو مذىب الشافعي  القول األول:
يا وىي طاىرة وأحمد، فقد ثبتت صالة العصر في حقيا ولزميا أف تقضييا، ما داـ قد دخؿ وقت

 بمقدار الركعة.
؛ ، واختاره شيخ اإلسالـ ابف تيميةال يمزميا القضاء، وىو مذىب أبي حنيفة ومالؾ القول الثاني:

، ة وال معتديةغير مفرط ا تأخير الصالة إليو، وىيألنو قد طرأ عمييا العذر في وقت يجوز لي
 وقتيا.أمر امرأة بقضاء صالة حاضت في  وألنو لـ ينقؿ أف النبي 

ف كاف األحوط أف تقضي، كما قاؿ ابف عثيميف: وعميو إذا لـ تقض ال ش  يء عمييا وا 
 ."االحتياط ليا أف تقضييا ألنيا صالة واحدة ال مشقة في قضائيا"و 
 

الحائض مثاًل  إذا طيرت المرأةما حكم من صار أىاًل لمصالة قبل خروج وقتيا، فمثاًل مسألة: 
، ولما اغتسمت دخل وقت المغرب، فماذا عمييا أن وقت العصر()أي في  قبيل المغرب بقميل

 تقضي؟
 وفؽ األقواؿ الثالثة اآلتية: عمييا أف تقضي العصر قواًل واحدًا، لكف في قضائيا لمظير خالؼ
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ف طيرت قبؿ الفجر لزميا  القول األول: إذا طيرت قبؿ الغروب لزميا الظير والعصر، وا 
 واختاره شيخ اإلسالـ ابف تيمية، ؾ، الشافعي، أحمد(ر )مالقوؿ الجميو المغرب والعشاء، وىو 

؛ ألف الظير والعصر، والمغرب والعشاء، يجمعاف في حاؿ العذر في وقت ورجحو ابف باز
ذا طيرت في  إحداىما، فإذا طيرت في آخر النيار فوقت الظير باٍؽ فتصمييا قبؿ العصر، وا 

 مييا قبؿ العشاء.آخر الميؿ فوقت المغرب باٍؽ في حاؿ العذر فتص
ذا طيرت قبؿ  القول الثاني: إذا طيرت في وقت العصر لزميا العصر وليس عمييا الظير، وا 

 ورجحو ابف عثيميف.مييا المغرب، وىو مذىب أبي حنيفة، الفجر لزميا العشاء وليس ع
ف لـ القول الثالث:  إذا طيرت قبؿ الغروب بوقت يتسع لمصالتيف صمت الظير والعصر، وا 

 إال لواحدة لزميا العصر فقط، وىو قوؿ لمالؾ واألوزاعي.يتسع 
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 الدرس الثالث
 قضاء الفوائت

بعد حديثنا عف مواقيت الصالة البد أف نتحدث عف قضاء مف فاتتو الصالة لعذر أو  
؟ ومف أخر الصالة لعذر ، وىؿ يصح قضاؤهمف أخر الصالة لغير عذر يقضيلغير عذر، فيؿ 

 ؟كيؼ تقضى صالة الجمعةو  فاتتو أكثر مف صالة؟ مفي؟ وكيؼ يقضي متى يقض

 قضاء من فاتتو الصالة بغير عذر:أواًل: مسألة 
وعميو أف يتوب  اتفؽ العمماء عمى أف مف فوت الصالة بغير عذر آثـ وقد فعؿ ذنبًا كبيراً  
 ختمفوا في قضائو لمصالة عمى قوليف:، إال أنيـ اإلى ا 

 جب عميو قضاؤىا، وىو مذىب جميور العمماء مف األئمة األربعة.: يالقول األول
، وبو قاؿ عمر بف الخطاب إف قضاىا ال يجب عميو قضاؤىا، بؿ وال تصح منو القول الثاني:

وابنو عبد ا وسعد بف أبي وقاص وابف مسعود، واختاره شيخ اإلسالـ ابف تيمية والعالمة 
 أجمعيف. األلباني وابف عثيميف رضى ا عنيـ

عمى مف ترؾ الصالة حتى خرج وقتيا بغير بعدـ القضاء وتجدر اإلشارة إلى أف الحكـ  
ف صالىا  نما ىو في الحقيقة تنكيؿ بو وسخط لفعمو، فاإلثـ ال يسقط وا  عذر، ليس تخفيفًا عميو، وا 

نات ويستغفره ويكثر مف الطاعات، فإف الحس  مرات كثيرة بعد وقتيا، إال أنو يتوب إلى ا
 يذىبف السيئات.

 ؟لنوم أو نسيان ثانيًا: متى يقضي من فاتتو الصالة
فعميو أف يقضى متى تذكر وال يؤخر الصالة، وقد لنوـٍ أو نسياف مف فاتتو الصالة  

وىذا لـ نجد لو وـ التالي، اشتير بيف عامة الناس أف مف فاتتو صالة يقضييا في موعدىا مف الي
وعميو مف فاتتو  ،القولي والفعمي ي النب وىو مخالؼ ليدي ،ؿأصاًل ولـ نقؼ فيو عمى دلي

: نوميـ عف الصالة فقاؿ لحديث أبي قتادة قاؿ: ذكروا لمنبي ، بدوف تأخيرصالة فإنو يقضييا 
"إنو ليس في النوـ تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكـ صالة أو ناـ عنيا فميصميا 

قاؿ: "مف نسي صالة فميصميا  ، وعف أنس بف مالؾ أف النبي  (النسائي والترمذي)رواه إذا ذكرىا" 
 .(البخاري ومسمـ)رواه إذا ذكرىا ال كفارة ليا إال ذلؾ" 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
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مف ناـ عف الصالة أو نسييا أيقضييا عمى الفور أـ عمى وقد اختمؼ العمماء في  
بأنو يقضييا وجوبًا عمى الفور لألحاديث المذكورة أعاله. في  فذىب المالكية والحنابمةالتراخي، 

إلى استحباب القضاء عمى الفور وجواز التراخي في القضاء، إال  الحنفية والشافعيةحيف ذىب 
عمراف الصالة كثيرًا أو تأخيرىا لميوـ التالي، وقد استدلوا بحديث  أنو ال ُيقصد بالتراخي ىنا تأخير

فمما كاف مف آخر الميؿ عّرسنا فمـ نستيقظ حتى  حيث قاؿ: سرينا مع رسوؿ ا  بف الحصيف
أف يسكنوا، ثـ  أيقضنا حر الشمس، فجعؿ الرجؿ منا يقوـ دىشًا إلى طيوره قاؿ: فأمرىـ النبي 

فعت الشمس توضأ ثـ أمر بالاًل فإذف ثـ صمى الركعتيف قبؿ الفجر. ثـ ارتحمنا فسرنا حتى ارت
أال نعيدىا في وقتيا مف الغد؟ فقاؿ: "أينياكـ ربكـ تعالى عف  أقاـ فصمينا، فقالوا: يا رسوؿ ا 

 .(أحمد)رواه  الربا ويقبمو منكـ"

 ثالثًا: ىل يشترط الترتيب في قضاء الفوائت لمن فاتتو أكثر من صالة؟
األصؿ فيمف فاتتو أكثر مف صالة أف يصمييما عمى الترتيب فمف فاتتو صالتي الظير  

فعف والعصر ودخؿ وقت المغرب، فإنو يقضى الظير ثـ العصر ثـ يصمي المغرب في وقتيا، 
بف الخطاب جاء يوـ الخندؽ بعد ما غربت الشمس، فجعؿ يسب جابر بف عبد ا: أف عمر 

ا، ما كدت أصمي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقاؿ كفار قريش، وقاؿ: يا رسوؿ 
فتوضأ وتوضأنا، فصمى العصر بعد ما غربت ثـ صمى بعدىا  "وا ما صميتيا: " النبي
 .(البخاري ومسمـ)رواه " بالمغر 

عف أبي سعيد قاؿ: حبسنا يوـ الخندؽ عف الصالة حتى كاف بعد المغرب النسائي وأحمد روى و 
وكفى ا المؤمنيف القتاؿ وكاف ا قويًا "ينا، وذلؾ قوؿ ا تعالى: بيوى مف الميؿ كف

. قاؿ: فدعا رسوؿ ا بالاًل، فأقاـ الظير فصالىا فأحسف صالتيا كما كاف [25:األحزاب]"عزيزاً 
، ثـ أمره فأقاـ العصر فصالىا فأحسف صالتيا كما كاف يصمييا في وقتيا، ثـ تياقيصمييا في و 
أمره فأقاـ المغرب مغرب فصالىا فأحسف صالتيا كما كاف يصمييا في وقتيا، ثـ أمره فأقاـ ال

فصالىا كذلؾ، قاؿ: وذلؾ قبؿ أف ينزؿ ا عز وجؿ في صالة الخوؼ: "فإف خفتـ فرجااًل أو 
 . [239]البقرة: ركبانًا"

 خالفاً عمى اختالؼ بينيـ في تفاصيؿ  وجميور العمماء يروف الوجوب في ترتيب الفوائت 
 . لمشافعية الذيف يروف في ترتيب الفوائت االستحباب ال الوجوب
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 مسألة: دخل شخص المسجد فأقيمت الصالة لمعصر فتذكر أنو لم يصل الظير ماذا يفعل؟
مسألة ترتيب الفوائت فييا سعة كما أسمفنا فالشافعية يروف في ترتيب الفوائت االستحباب  

يدخؿ مع اإلماـ بنية صالة فإنو  القائؿ بوجوب الترتيب ال الوجوب، لكف لو أخذنا بقوؿ الجميور
، ال يضر اختالؼ نيتو عف نية إماموو الظير فيصمى الظير مع المصميف الذي يصموف العصر، 

  ثـ بعدىا يصمي العصر.

فماذا يفعل من دخل المسجد وقد  في قضاء الفوائت لو أخذنا بقول وجوب الترتيب مسألة:
اتتو صالة العصر، وماذا يفعل من دخل المسجد وقد أقيمت صالة أقيمت صالة المغرب وقد ف

 العشاء وىو لم يصل المغرب؟
مف دخؿ المسجد وقد أقيمت صالة المغرب وقد فاتتو صالة العصر، فإنو يدخؿ مع  

رب، وعند سالـ اإلماـ مغاإلماـ بنية صالة العصر فيصمى العصر مع المصميف الذي يصموف ال
 تتمة لصالة العصر، ثـ بعدىا يصمي المغرب. يتـ ركعة بعد اإلماـ

، فإنو يدخؿ مع المغربوقد فاتتو صالة  العشاءومف دخؿ المسجد وقد أقيمت صالة  
 – وأمامو خياراف، العشاءمع المصميف الذي يصموف  المغربفيصمى  المغرباإلماـ بنية صالة 

 :-كما بيف الشيخ ابف عثيميف
وينتظر اإلماـ حتى يتـ الصالة ويسمـ مع  يجمس ويقرأ التشيدعند قياـ اإلماـ لمركعة الرابعة  -0

فقد سئؿ الشيخ ابف باز عف  ، وىذا ما يقوؿ بو الشيخ ابف باز.االماـ وبعدىا يصمي العشاء
رجؿ دخؿ لصالة العشاء واإلماـ في الركعة الثانية وتذكر أنو لـ يصؿ المغرب، فأجابو: " 

في صالة العشاء، وأنت لـ تصِؿ المغرب أف تدخؿ المشروع لؾ وأمثالؾ إذا جئت واإلماـ 
معيـ بنية المغرب، وال حرج في ذلؾ في أصح قولي العمماء، فإذا كاف قد صمى واحدة نويت 

ف كنت جئتيـ وىـ في  يت معيـ الثالث وتكفيؾ عف المغربالمغرب وصم وتسمـ معيـ، وا 
ذا فرغت مف الركعة الثالثة جمست ت نتظر اإلماـ حتى يسمـ ثـ أوؿ الصالة دخمت معيـ، وا 

تسمـ معو، وتكفيؾ عف المغرب، ثـ تصمي العشاء بعد ذلؾ وحدؾ إف لـ يتيسر جماعة 
 ".أخرى

يجمس ويقرأ التشيد ويسمـ، ومف ثـ يدخؿ مع اإلماـ فيما عندما يقوـ اإلماـ لمركعة الرابعة  -2
 بقي مف صالة العشاء.
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 في عدة حاالت، أىميا: فوائتضاء القفي يسقط الترتيب أنو ومف الجدير بالذكر 
ضيؽ وقت الصالة الحاضرة: ألف فرض الوقت آكد مف فرض الترتيب، فمف تفوتو صالة  -0

الظير لنوـ فيستيقظ قبؿ أذاف العصر بدقائؽ معدودة، يسقط عنو الترتيب؛ ألف الترتيب ىنا 
خارج بأف يصمي الظير أواًل يخرج صالة العصر عف وقتيا، فيكوف قد صمى الظير والعصر 

 وقتيما، في حيف أنو لو صمى العصر في موعدىا ثـ قضى الظير لكاف أفضؿ.

فوات ما ال يمكف قضاؤه عمى وجو االنفراد كصالة الجمعة: فمو دخؿ شخص إلى صالة  -2
فوات ؛ ألف الفجرالجمعة وتذكر أنو لـ يصؿ الفجر، فإنو يصؿ الجمعة وبعدىا يقضي 

 .عمى حالو صالة الجمعة ال يمكف قضاؤه

ناسيًا أو جاىاًل ال شيء عميو، فعف ابف  الجيؿ أو النسياف: فمو صمى الفوائت بغير ترتيب -3
: "إف ا وضع عف أمتي الخطأ والنسياف وما قاؿ عباس رضى ا عنيما أف رسوؿ ا 

 .)رواه ابف ماجو( استكرىوا عميو"

إلى أف الترتيب تيمية أحمد بف أحمد في رواية اختارىا شيخ اإلسالـ  اإلماـ ذىب مالحظة:
فمف فاتتو صالة الظير مثاًل فخشي إف قضاىا أف تفوتو  ،ةت الجماعايسقط بخوؼ فو 

 جماعة العصر، سقط عنو الترتيب، فيصمي مع الجماعة العصر، ثـ يقضي الظير بعدىا.

 والمسألة األخيرة في قضاء الفوائت: كيف تقضى صالة الجمعة ؟
نما تقضى ظيراً  صالة الجمعة إذا فاتت ال تقضى  وقد سئؿ الشيخ  .أربع ركعات جمعة وا 

نما يقضى بدليتال  تإذا فاتصالة الجمعة  ف: " إفأجاب ،ابف عثيميف عف ذلؾ إذا ف، اقضى وا 
بعد رفع اإلماـ مف الركعة الثانية فإنو في ىذه الحاؿ يصمي ظيرًا، فيدخؿ مع  المصمي جاء

اإلماـ فإنو يصمي ظيرًا، وأما مف أدرؾ الركوع مف  اإلماـ بنية الظير، وكذلؾ مف جاء بعد تسميـ
الركعة الثانية فإنو يصمي جمعة، أي يصمي ركعة بعدىا إذا سمـ اإلماـ، وىذه يجيميا كثير مف 
الناس، فإف بعض الناس يأتي يوـ الجمعة واإلماـ قد رفع مف الركعة الثانية، ثـ يصمي ركعتيف 

عد رفعو مف الركعة الثانية فإنو لـ يدرؾ مف الجمعة عمى أنيا جمعة وىذا خطأ، بؿ إذا جاء ب
مف أدرؾ ركعة مف الصالة فقد ": مـ، لقوؿ النبي صمى ا عميو وسشيئًا فعميو أف يصمي ظيراً 

ومفيومو أف مف أدرؾ أقؿ فإنو لـ يدرؾ الصالة، والجمعة تقضى ظيرًا، وليذا  ،"أدرؾ الصالة
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البيوت وعمى المرضى الذيف ال يأتوف الجمعة، أف يصموا ظيرًا وال يصموا  ء فيالنسا يجب عمى
 ." صالتيـ باطمة ومردودةجمعة، فإف صموا جمعة في ىذه الحاؿ فإف 

الجمعة ال تدرؾ إالَّ  : " ...تيمية في إدراؾ صالة الجمعةابف  شيخ اإلسالـوقد قاؿ  
بركعة كما أفتى بو أصحاب رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ منيـ: ابف عمر، وابف مسعود، وأنس 

، وىذا " وغيرىـ، وال يعمـ ليـ في الصحابة مخالؼ، وقد حكى غير واحد أف ذلؾ إجماع الصحابة
 .عمماءنا أجمعيف ا تعالى يميف وابف باز رحـ، ورجحو ابف عثقوؿ جميور العمماء

وذنبًا  قد ارتكب إثمًا كبيراً بغير عذٍر فمف الجدير بالذكر أف مف ترؾ صالة الجمعة و  
أبو داود )رواه " مف ترؾ الجمعة ثالث مرات تياونًا بيا طبع ا عمى قمبو" :، فقد قاؿ النبي عظيماً 

مف ترؾ الجمعة تياونًا : "ليذا الحديث مف غير قيد الثالثة الدارمي يةوروا. (والترمذي والنسائي وابف ماجو
رضي ا عنيـ  عبد ا بف عمر وأبي ىريرة في صحيحو عف مسمـ وروى". طبع ا عمى قمبو

لينتييفَّ أقواـ عف ودعيـ ه: "  عميو وسمـ يقوؿ عمى أعواد منبر أنيما سمعا رسوؿ ا صمى ا
فميتؽ ا مف وقع في ىذا ". ا عمى قموبيـ ثـ ليكونفَّ مف الغافميف الجمعات، أو ليختمفَّ 

 .يتوب عمى مف تاب وعاد إليو وأنابالتفريط، وليسارع إلى التوبة، فإف ا 
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 الدرس الرابع
 األوقات المنيي عن الصالة فييا

 ة فييا خمسة ىي:األوقات المنيي عف الصال 
 .ر إلى طموع الشمسمف بعد صالة الفج أواًل:
 .ي بعد طموعيا ما يقارب ربع ساعةعند طموعيا حتى ترتفع قيد رمح أي يمض ثانيًا:
أي قبؿ أذاف الظير  الظييرة أي قبيؿ زواليا حتى تزوؿ،عند قياميا في وسط السماء وقت  ثالثًا:

 ويستثنى مف ذلؾ التطوع يـو الجمعة. ،ساعة بعشر دقائؽ أو ربع
 .لغروبفي ا ة العصر إلى شروع الشمسمف بعد صال رابعًا:
 في الغروب حتى يستكمؿ غروبيا. الشمس رعتإذا ش :خامساً 

كقضاء الفرائض، وكذلؾ  صموات ذات السبب فيذه األوقات منيي عف الصالة فييا إال 
وسنة الفجر لمف لـ يصمييا قبؿ  البيت، والصالة في المسجد الحراـ، وتحية المسجد،الطواؼ ب
 ، وغيرىا.لكسوؼ أو الخسوؼصالة او  الفريضة،
ؿ ا، أخبرني عف ابف عبسة قاؿ: قمُت: يا رسو  ، فعفتعميُؿ النيي حديث في قد وردو  

صؿّْ صالة الصبح، ثـ أقصر عف الصالة حيف تطمع الشمس؛ فإنيا تطمع بيف "الصالة، قاؿ: 
مشيودة حتى يستقؿ الظؿ قرني شيطاف، وحينئٍذ يسجُد ليا الكفَّار، ثـ صؿّْ فإف الصالة محضورة 

فصؿّْ فإف الصالة  ،بالرمح، ثـ أقِصْر عف الصالة؛ فإنو حينئٍذ تسجر جينَّـ، فإذا أقبؿ الفيء
مشيودة محضورة حتى تصمّْي العصر، ثـ أقِصْر عف الصالة حتى تغُرَب الشمس؛ فإنيا تغُرُب 

 )رواه مسمـ وأحمد(." بيف قرني شيطاف، وحينئٍذ يسجد ليا الكفَّار
ينيانا  -صمى ا عميو وسمـ-ثالث ساعات كاف رسوؿ ا " عقبة بف عامر قاؿ: وعف  

أف نصمي فييف، وأف ُنقِبر فييف موتانا: حيف تطمع الشمس بازغًة حتى ترتفع، وحيف يقوـ قائـ 
 .)رواه مسمـ(" الظييرة حتى تزوؿ الشمس، وحيف تتضيَّؼ الشمس لمغروب

" في َمْعِرِض بياِف حديِث عقبَة بِف عامٍر رضي ا عنو:  -رحمو ا-قاؿ ابُف تيمّيَة  
ّنما معناه تعمُُّد تأخيِر الّدفِف إلى ىذه األوقاِت  صالُة الجنازِة ال ُتْكَرُه في ىذا الوقِت باإلجماِع، وا 

ي ىذه كما ُيْكَرُه تعمُُّد تأخيِر صالِة العصِر إلى اصفراِر الّشمِس بال عذٍر، فأّما إذا وقع الّدفُف ف
 ". األوقاِت بال تعمٍُّد فال ُيْكَره
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 كة في أوقات النيي؟حكم الصالة في مما مسألة: 
إلى أف الصالة في مكة جائزة في كؿ األوقات، حتى ولو كاف الوقت منييِّا عف  الشافعيةذىب 

إلى أف الجائز في مكة في ىذه األوقات، ىو ركعتا الطواؼ فقط  اإلمام أحمدوذىب  .الصالة فيو
 .إلى عدـ جواز ذلؾ؛ لعمـو أحاديث النيي أبو حنيفة ومالكدوف ما عداىما، وذىب 

 
 الخامسالدرس 

 الصالة صحة شروط
 

تكوف الصالة باطمة، وىي عمى شروط صحة الصالة ىي الشروط التي إذا لـ تتحقؽ  
 النحو التالي:

 

 دخول الوقت:  -5

اَلَة َكاَنْت َعَمى الْ   وقد حددت . [013:النساء] ُمْؤِمِنيَف ِكتَابًا مَّْوُقوتًا{قاؿ ا تعالى: }ِإفَّ الصَّ
، فال بدايتو ونيايتو، والصالة عبادة مؤقتة بوقت محدد -أسمفناكما –السُّنة مواقيت الصموات 
 .باإلجماع وال يصح فعميا بعد وقتيا إال لعذريصح فعميا قبؿ وقتيا 

قت بإجماع المسمميف، فإف صمى والصالة ال تصح قبؿ الو  ف: "عثيميابف  قاؿ الشيخو  
ف كاف غير متعمد لظنو أف  قبؿ الوقت فإف كاف معتمدًا فصالتو باطمة، وال يسمـ مف اإلثـ، وا 
الوقت قد دخؿ، فميس بآثـ، وتعتبر صالتو نفاًل، ولكف عميو اإلعادة، ألف مف شروط الصالة 

 ." الوقت
 

 الطيارة: -4

ـْ ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُموْا ُوُجوَىُكـْ تعالى: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمنُ  قاؿ  وقاؿ . [6:المائدة] {...وْا ِإَذا ُقْمُت
ـْ ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَمُموْا َما تَُقوُلوَف واََل ُجُنبًا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍؿ َحتَّ أيضاً  اَلَة َوَأنُت َى : }اَل تَْقَرُبوْا الصَّ

 . [43:النساء] َتْغَتِسُموْا{
ال يقبؿ ا "يرة رضي ا عنو أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ: أبي ىر  وعف 

ابف عمر رضي ا عنو أف النبي  وعف .)رواه البخاري ومسمـ( "صالة أحدكـ إذا أحدث حتى يتوضأ
)رواه مسمـ والترمذي والنسائي وأبو داود وابف  "ال يقبؿ ا صالة بغير طيور" صمى ا عميو وسمـ قاؿ: 

 .جو(ما
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 الطيارة في البدف والثوب والمكاف.ويشترط  
فمف صمي بغير وضوء ناسيًا ال تصح صالتو وعميو اإلعادة، ولو تذكر أثناء الصالة  

 عميو أف يقطعيا ويتوضأ ويرجع ليصمي.
أما بخصوص مف صمى وعمى ثوبو نجاسة فإف صمى وىو عالـ بيا، فال تصح صالتو،  

ف صمى وىو متمبس بالنجاسة عمى ألنو خالؼ أمر ا ورسولو، ف وجب عميو إعادة الصالة، وا 
 الثوب، لكف جيميا حتى فرغ مف الصالة، ففي ىذه المسألة ثالثة أقواؿ:

ال تفسد صالتو. وىو قوؿ: ابف عمر، وعطاء، وسعيد ابف المسيب، وسالـ، ومجاىد،  أحدىا:
سحاؽ، وابف المنذر،  وىو اختيار ، أحمد في روايةوالشافعي في قوؿ، و والشعبي، والزىري، وا 

 .ورجحو الشيح ابن باز وابن عثيمين شيخ اإلسالم ابن تيمية
يعيد الصالة وىو قوؿ: أبي قالبة، والشافعي في األصح، واإلماـ أحمد في رواية، وعمييا  الثاني:

 ث.ة، فمـ تسقط بجيميا، كطيارة الحدالمذىب، ألنيا طيارة مشترطة لمصال
 .قوؿ ربيعة ومالؾ، وىذا ما كاف في الوقت وال يعيد بعده الصالة : يعيدالثالث

فمو صمى وببدنو أو ثيابو نجاسة ولـ يعمـ بيا إال بعد الصالة لـ : " ابف تيمية قاؿ شيخ اإلسالـ 
تجب عميو اإلعادة في أصح قولي العمماء، وىو مذىب مالؾ وغيره وأحمد في أقوى الروايتيف. 

صمى في  أف النبي صمى ا عميو وسمـورد جيميا ابتداء؛ لما كاف عمميا ثـ نسييا أو  وسواءً 
نعميو ثـ خمعيما في أثناء الصالة لما أخبره جبريؿ أف بيما أذى، ومضى في صالتو ولـ 

مع أنو -يستأنفيا مع كوف ذلؾ موجودًا في أوؿ الصالة لكف لـ يعمـ بو، فتكمفو لمخمع في أثنائيا 
يدؿ عمى أنو مأمور بو مف اجتناب النجاسة مع العمـ، ومظنة  -ىاً أو مكرو  لوال الحاجة لكاف عبثاً 

 ". تدؿ عمى العفو عنيا في حاؿ عدـ العمـ بيا
وأمتو، غير أف  ويشترط كذلؾ طيارة المكاف، وقد جعمت األرض مسجدًا وطيورًا لمنبي  

 ىناؾ أماكف ال تجوز الصالة فييا، وىي:
رض كميا مسجد إال المقبرة األ: "اؿ: قاؿ رسوؿ ا ق فعف أبي سعيد الخدري واًل: المقبرة:أ

وألف الصالة في المقبرة قد تُتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو  ،)رواه أبو داود والترمذي وابف ماجو(ـ" والحما
إلى التشبو بمف يعبد القبور، ويستثنى مف ذلؾ الصالة عمى الجنازة، فقد ثبت عف رسوؿ ا 

ُـّ المسجد أنيا ماتت بميؿ فكرىوا أف يخبروا ة المرأ في حديث صمى ا عميو وسمـ التي كانت تق

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%22&ref=_keyword_
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، "دلوني عمى قبرىا: "لوا: إنيا ماتت، فقاؿالنبي صمى ا عميو وسمـ، وفي الصباح سأؿ عنيا فقا
 ا.ه عمى قبرىا فصمى عمييفخرج الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ إلى البقيع ودلو 

رض األ: " قاؿ: قاؿ رسوؿ ا والحماـ مكاف المغتسؿ، فعف أبي سعيد الخدري :ثانيًا: الحمام
والعمة في ذلؾ أف الحماـ تكشؼ فيو  ،ف ماجو()رواه أبو داود والترمذي واب ـ"كميا مسجد إال المقبرة والحما

 .العورات وال يخمو مف بعض النجاسة

وىو مكاف قضاء الحاجة ألنو أولى مف الحماـ، وال يخمو مف  :مكان قضاء الحاجةثالثًا: 
النجاسة، وألنو نجس خبيث، وألنو مأوى الشياطيف والشياطيف خبيثة، فال ينبغي أف يكوف ىذا 

فعف زيد بف أرقـ أف رسوؿ ، ي ىو مأوى الخبائث مكانًا لعبادة ا عز وجؿالمكاف الخبيث الذ
إف ىذه الُحشوش محتَضَرة، فإذا دخؿ أحدكـ الخالء فميقؿ: أعوذ با مف الُخُبث "قاؿ:  ا 

 .)رواه أبو داود وابف ماجو( "والخبائث
وتأوي إليو، والمكاف الذي تبرؾ وىو المكاف الذي تبيت فيو اإلبؿ  :ومباركيا اإلبل معاطنرابعًا: 

فيو عند صدورىا مف الماء، أو انتظار الماء، وذلؾ ألف النبي صمى ا عميو وسمـ نيى عف 
اؿ وق .أبو داود وابف ماجو(و )رواه أحمد  "فإنيا مف الشياطيف اإلبؿمبارؾ ال تصموا في : "الصالة فيو فقاؿ

إلبؿ أو أعطانيا ألنيا ُخمقت مف الشياطيف، بعض أىؿ العمـ: إنما نيى عف الصالة في مبارؾ ا
كما جاء ذلؾ في الحديث الذي رواه اإلماـ أحمد بإسناد صحيح، فإذا كانت مخموقة مف الشياطيف 
فال يبعد أف تصحبيا الشياطيف، وتكوف ىذه األماكف مأوى لإلبؿ ومعيا الشياطيف، وتكوف 

 .ابف تيمية ره شيخ اإلسالـالحكمة في النيي عف الصالة في الحش، وىذا الذي اختا

 ؟متى يكون الشك مؤثرًا في الطيارة  مسألة:
 ف:نوعا الطيارة لشؾ فياسئؿ الشيخ ابف عثيميف عف ذلؾ، فأجاب:  

 .أحدىما: شؾ في وجودىا بعد تحقؽ الحدث
 .والثاني: شؾ في زواليا بعد تحقؽ الطيارة

الشؾ في وجودىا بعد تحقؽ الحدث كأف يشؾ اإلنساف ىؿ توضأ بعد حدثو أـ لـ أما األوؿ: وىو 
، مثاؿ ذلؾ: الوضوء يتوضأ؟ ففي ىذه الحاؿ يبني عمى األصؿ، وىو أنو لـ يتوضأ، ويجب عميو

فنقوؿ لو: ابف عمى  وضوئو أـ لـ يتوضأ؟ انتقاضرجٌؿ شؾَّ عند أذاف الظير ىؿ توضأ، بعد 
 .األصؿ، وىو أنؾ لـ تتوضأ، ويجب عميؾ أف تتوضأ

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1%22&ref=_keyword_
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أما النوع الثاني: وىو الشؾ في زواؿ الطيارة بعد وجودىا، فإننا نقوؿ: أيضًا ابِف عمى األصؿ وال 
نفسؾ محدثًا، مثالو: رجؿ توضأ في الساعة العاشرة، فمما حاف وقت الظير شؾ ىؿ  تعتبر

ألصؿ انتفض وضوؤه أـ ال؟ فنقوؿ لو: إنؾ عمى وضوئؾ، وال يمزمؾ الوضوء حينئذ؛ وذلؾ ألف ا
 و.بقاء ما كاف عمى ما كاف عمي

إعادة مسألة: إمام صمى وىو غير متوضئ تجب عميو اإلعادة، ولكن ىل عمى المأمومين 
 الصالة؟
صالة المأموميف صحيحة حاؿ عدـ عمميـ بعدـ وضوء اإلماـ عمى رأي جميور   

. ، أما صالة مف يعمـ منيـ عدـ وضوء اإلماـ باطمة وعمييـ إعادتياالعمماء وىو الرأي الراجح
ف أخطئوا فمكـ  يصموف بكـ،":  : قاؿ رسوؿ ا اؿق عف أبي ىريرةف فإف أصابوا فمكـ وليـ، وا 
 البخاري وأحمد(.رواه )" عمييـو 

صالتي الظير والعصر وىو جنب،  ماماً وسئمت المجنة الدائمة لإلفتاء عف رجؿ صمى إ 
والعصر بعد أف تغتسؿ غسؿ فأجابت: " يجب عميؾ إعادة صالتي الظير و، وكاف ال يعمـ بجنابت

يـ إعادتيا ، ، أما مف صمى وراءؾ ىذه الصموات فال يجب عميالجنابة، ويجب أف تعجؿ بذلؾ
فأعاد الفجر ولـ  فإف عمر رضي ا عنو صمى بالناس صالة الفجر وىو جنب وقد كاف ناسياَ 

 ؾ ".يـ معذوروف لكونيـ ال يعمموف حدثيأمر مف صمى وراءه تمؾ الصالة أف يعيدىا ، وألن

والصحيح في ىذه المسألة: أفَّ صالَة  وقاؿ الشيخ ابف عثيميف في ىذا المسألة: " 
ـَ ُمحِدٌث، وذلؾ ألنيـ كانوا جاىميف، فيـ المأ ـَ أفَّ اإِلما موميَف صحيحٌة بُكؿّْ حاٍؿ، إال َمف َعِم

معذوروف بالجيِؿ، وليس بوسِعيـ وال بواجٍب عمييـ أف يسألوا إماَميـ: ىؿ أنت عمى ُوُضوٍء أـ 
و ُمحدٌث، فكيؼ ال؟ وىؿ عميؾ جنابٌة أـ ال؟ فإذا كاف ىذا ال يمزُميـ وَصمَّى بيـ وىو يعمـ أن

 ". َتبطُؿ صالُتيـ

أثناء الصالة أو تذكر في صالتو أنو عمى غير وضوء ماذا  انتقض وضوء اإلمام إذامسألة: 
 يفعل؟

أف يستخمؼ  أو تذكر أنو عمى غير وضوء عميو أثناء الصالة ء اإلماـإذا انتقض وضو  
إف  موماً أيمحؽ بالصالة م ليعيد الوضوء، ثـأحد المأموميف إلتماـ اإلمامة بالناس، وينصرؼ 

عبد الرحمف بف  رضي ا عنو لعذر عندما طعف في صالة الفجر، فقدـ عمر فقد استخمؼ ،لحؽ



24 

 

رضي ا عنو رعؼ وىو في  عمياً  أف ويروىالبخاري،  فصمى بيـ صالة خفيفة، كما في عوؼ
 ؼ.د رجؿ فقدمو ليتـ بالناس ثـ انصر الصالة فأخذ بي

ف فعؿ ذلؾ فيو آثـ، وصالة أف يك لإلماـ وال يجوز مؿ الصالة وىو عمى غير وضوء، وا 
 المأموميف صحيحة حاؿ عدـ عمميـ كما بينا في المسألة السابقة. 

 :ستر العورة -4
جؿ ما بيف َوَحدُّ عْورة الر يجب أف يكوف ثوب المصمي ساترًا لعورتو ال يصؼ وال يشؼ،  

ِتِو وُرْكبِتوِ  وعميَّ ُبْرَدة وقد انكشفت فخذي، فقاؿ: "غط  سوؿ الّمو مر ر ؿ: " فعف َجْرَىد قا، ُسرَّ
 (.رواه أحمد وأبو داود والترمذي)ة " الفخذ عور فخذيؾ، فإف 

ي في نيى الرجؿ أف يصم  ئًا مف الثياب؛ ألف النبي واألولى واألفضؿ أف يجعؿ عمى عاتقو شي
ال  ": : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو عنو َقاؿَ ي ُىَرْيَرَة رضي ا َعْف َأبِ ، فءالثوب ليس عمى عاتقو منو شي

ـْ ِفي الثَّْوِب اْلَواِحِد َلْيَس َعَمى َعاِتِقِو ِمْنُو َشْيءٌ  عند أىؿ  العاتؽ .)رواه البخاري ومسمـ( "  ُيَصمّْي َأَحُدُك
 المغة: ما بيف العنؽ والمنكب، أي: الكتؼ.

عدا الوجو والكفيف إال  الة ماوأما المرأة: فجميُع جسدىا عورة يجب عمييا ستره في الص 
وذلؾ لحديث ، عمييا حينئذ ستر وجييا وكفييافإذا خشيت أف ينظر إلييا رجؿ غير ذي محـر 

)رواه أبو داود "  ال َيقبؿ الّمو صالَة حائٍض إال ِبخمار : "قاؿ عائشة رضي الّمو عنيا أف النبي 

  والترمذي وابف ماجو وصححو األلباني(.
 وأب بينما يرىمذىب جميور العمماء،  وىذافي الصالة يما ال يجوز ليا كشفف ،المرأة يأما قدم

تبعًا  العثيميف حنيفة وجمع مف الحنابمة: أف لممرأة كشؼ قدمييا في الصالة، وىو ما رجحو الشيخ
 .ابف تيمية لشيخ اإلسالـ

المرأة وقدماىا  اختمؼ فييا أىؿ العمـ، ىؿ كؼ ويقوؿ الشيخ ابف عثيميف في ذلؾ: " ىذه المسألة
عورٌة في الصالة أو ال؟ وليس ىناؾ شيء صريٌح صحيح مف السنة يبيف ذلؾ، ولكف االحتياط 

 ".أف تستر المرأة كفييا وقدمييا، إال أنيا لو لـ تفعؿ وصمت فصالتيا صحيحة
 

 ؟صالتو مسألة: من انكشفت عورتو في الصالة بال قصد، ىل تبطل

تبطؿ  -ولو بال قصد–مف عورتو شيء في الصالة ذىب الجميور إلى أف َمف انكشؼ  
بينما ذىب  ف،صالتو إذا لـ يسترىا في الحاؿ، وقيده الحنفية بانكشاؼ ربع عضو، قدر أداء رك
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الحنابمة إلى أنو ال تبطؿ الصالة بانكشاؼ عورتو لزمف قصير، كما لو أطارت الريح ثوبو عف 
" لحديث عمرو بف سممة قاؿ: ؼ، ف االنكشاعورتو، وكذلؾ لو بدا يسير مف العورة ولو طاؿ زم

إلى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ في نفر مف قومو فعمميـ الصالة، فقاؿ:  اً انطمؽ أبي وافد
يؤمكـ أقرؤكـ، وكنت أقرأىـ لما كانت أحفظ، فقدموني، فكنت أؤميـ وعميَّ بردة لي صغيرة 

نساء: واروا عنا عورة قارئكـ، فاشتروا صفراء، فكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة مف ال
ولـ يرد أف النبي  )رواه البخاري وأبو داود(."  لي قميًصا عمانيِّا، فما فرحت بشيء بعد اإلسالـ فرحي بو

 صمى ا عميو وسمـ أنكر ذلؾ وال أحد مف الصحابة. 
وىو -نكشؼ منيا يسير ، فمو اأو زماناً  يعفى عف يسير العورة قدراً : " شيخ اإلسالـ ابف تيمية قاؿ

في جميع الصالة، أو كشفت الريح عورتو فأعادىا بسرعة، أو انحؿ  -ما ال يفحش في النظر
عف غير قصد إذا تحقؽ  العورة كشؼعند  ". وعميو تبطؿ الصالة مئزره فربطو لـ تبطؿ صالتو

 الزمف.أف يطوؿ  :في العرؼ، والثاني أو فاحشاً  أف يكوف المنكشؼ كثيراً  :أمراف: األوؿ
 

 استقبال القبمة مع القدرة:-3

ـْ َشْطَرهُ  ـَفَوؿّْ َوْجَيَؾ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرا تعالى: " قاؿ   " َوَحْيُث َما ُكْنتـُ فَوّلوا ُوُجوَىُك
 )رواه البخاري ومسمـ(. "إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء، ثـ استقبؿ القبمة"ولحديث: .  [044:البقرة]

، فإْف َعجز عف استقباليا لعذر فإف صالتو ذلؾلمقادر عمى باؿ القبمة ويكوف استق 
صحيحة، ويجب عمى مف يشاىد الكعبة في صالتو أف يستقبؿ الكعبة ذاتيا، أما مف ال ُيشاىدىا 

 .فيستقبؿ جيتيا
 

 

 متى يسقط استقبال القبمة؟مسألة: 
صح فييا الصالة بدوف استقباؿ القبمة شرط لصحة الصالة، ولكف يستثنى مف ذلؾ حاالت ت

 استقباؿ القبمة، وىي:

و لمقبمة، لعاجز عف استقباؿ القبمة: كالمريض الذي ال يستطيع الحركة وليس معو مف يوجيا -0
{فيو معذور، لقولو تعالى:  ـْ ، وقولو: }اَل ُيَكمُّْؼ المَُّو َنْفسًا ِإالَّ [06:التغابف] }َفاتَُّقوا المََّو َما اْسَتَطْعُت

  . [268:البقرة] ُوْسَعَيا{

مف خفيت عميو القبمة فاجتيد، فصمى إلى غيرىا: مف خفيت عميو القبمة وجب عميو أف يسأؿ  -2
 صمى ثـ تبيَّف خطؤه أثناء الصالةمف يدلُّو، فإف لـ يجد، اجتيد في تحديدىا، فإف اجتيد و 
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ذا تبيف خطؤه بعد فراغو مف الصعميو أف يستدير إلى القبمة أثناء الصالة،  وجب الة وا 
  فصالتو صحيحة وال إعادة عميو عمى الراجح، لحديث عامر بف ربيعة رضي ا عنو قاؿ:
كنا مع النبي صمى ا عميو وسمـ في سفر في ليمة مظممة، فمـ َنْدِر أيف القبمة، فصمى كؿ 

لُّوْا رجؿ منا عمى حيالو، فمما أصبحنا ذكرنا ذلؾ لمنبي صمى ا عميو وسمـ فنزؿ: }َفَأْيَنَما ُتوَ 
َـّ َوْجُو المَِّو{  . [005:البقرة] َفَث

اَلِة اْلُوْسَطى  -3 َمَواِت والصَّ عند شدة الخوؼ مف عدو ونحوه: قاؿ تعالى: }َحاِفُظوْا َعَمى الصَّ
ـْ َفِرَجااًل َأْو ُرْكَبانًا{ ،َوُقوُموْا ِلّمِو َقاِنِتيَف  في حديث ابف عمر في وجاء . [238،239:البقرة] َفإْف ِخْفُت
... فإف كاف خوؼ ىو أشد مف ذلؾ صمَّوا عمى أقداميـ أو ركباًنا، مستقبمي "صالة الخوؼ: 

 .  (ومالؾ البخاري أخرجو)ا" القبمة أو غير مستقبميي
في صالة النافمة لمراكب في السفر: فيجوز لممسافر أف يصمي النافمة وىو راكب دابتو   -4

قباؿ القبمة إف تعذَّر عميو، فعف ابف عمر أنو )السيارة أو الطائرة أو السفينة( وال يمزمو است
كاف رسوؿ " كاف يصمي عمى دابتو مف الميؿ وىو مسافر، ما يبالي حيثما كاف وجيو، وقاؿ: 

و، ويوتر عمييا  ا صمى ا عميو وسمـ يسبح ]يعني: يصمي[ عمى الراحمة ِقبؿ أي وجو توجَّ
  ومسمـ(. )رواه البخاري" غير أنو ال يصمي عمييا المكتوبة

ف استطاع أف يبتدئ صالتو مستقباًل القبمة ثـ يتوجو مع راحمتو حيث توجيت فيو  و أفضؿ، ا 
أف النبي صمى ا عميو وسمـ كاف إذا أراد أف يتطوع عمى ناقتو استقبؿ بيا القبمة لما ورد: "

يو ركابو   )رواه أبو داود(." فكبر، ثـ صمى حيث وجَّ
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 الدرس السادس
 صفة الصالة الصحيحة

ا تعالى: }َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا  قاؿوتعد أوؿ وأىـ ركف مف أركاف الصالة، تبدأ الصالة بالنية،  -0
نما »ؿ النبي صمى ا عميو وسمـ: اوق (.5)البينة: المََّو ُمْخِمِصيَف َلُو الدّْيَف{ إنما األعماؿ بالنيات، وا 

  عميو(.)متفؽ  «لكؿ امرئ ما نوى
، حيث إننا نرى كثير مف جميع العبادات التي منيا الصالةمحؿ النية القمُب دوف المساف في و 

الجير بالنية في الصالة »في ذلؾ:  تيميةالناس يتمفظ بالنية تمفظًا، وقد قاؿ شيخ االسالـ ابف 
أحد منيـ أف مف البدع السيئة، ليس مف البدع الحسنة، وىذا متفؽ عميو بيف المسمميف، لـ يقؿ 

الجير بالنية مستحب وال ىو بدعة حسنة، فمف قاؿ ذلؾ فقد خالؼ سنة الرسوؿ صمى ا عميو 
جماع األئمة األربعة وغيرىـ ال عوقب بما  وسمـ وا  ... وقائؿ ىذا يستتاب، فإف تاب وا 

 . .. «. يستحقو
بمراده مف  عالماً  ، فمف قاـ ليتوضأ ثـ خرج إلى المسجدالمصمي النية أيسر مف أف يتمفظ بياو 

 .«النية تتبع العمـ، فمف عمـ ما أراد فعمو فقد نواه»ذلؾ فقد حقؽ النية، ولذا قاؿ شيخ اإلسالـ: 
النبي لقوؿ وىي ركف مف أركاف الصالة باتفاؽ عامة أىؿ العمـ  ،تكبيرة اإلحراـيكبر المصمي  -2

« :رواه أبو داود والترمذي وصححو  «مفتاح الصالة الطيور، وتحريميا التكبير، وتحميميا التسميـ(

 األلباني(.
إلى حذو  بع ممدودة مستقباًل بيما القبمةيديو مضمومتي األصا: أف يرفع اإلحراـوصفة تكبيرة 

كاف يرفُع  َأفَّ رسوَؿ اِ  :قوؿ ابف عمر رضي ا عنول؛  [0نظر صورة ا] )أي كتفيو( منكبيو
ذا َرفَع رْأَسُو مَف الرُّكوعِ يَديِو َحْذَو َمنِكبيِو إذا افَتتَح ال ذا َكبََّر لمرُّكوِع، وا  أو  )رواه البخاري( "صالَة، وا 

َأفَّ َرُسوَؿ الّمِو َكاَف ِإَذا َكبََّر َرَفَع : لحديث َماِلِؾ ْبِف اْلُحَوْيِرثِ ؛  [2نظر صورة ا] محاذاة أذنيوإلى 
 . (رواه مسمـ) ى ُيَحاِذَي ِبِيَما ُأُذَنْيوَيَدْيِو َحتَّ 
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عند تكبيرة في أربع مواضع: ) (0،2الصورتيف )مف السنة رفع اليديف كما مبيف في  مالحظة:
 اإلحراـ، عند الركوع، بعد الرفع مف الركوع، بعد القياـ مف التشيد األوسط(.

، أو يضع يده [3نظر صورة ا] صدرهبيده اليمنى ويضعيما عمى  ثـ يقبض كوع يده اليسرى -3
، لحديث وائؿ ابف [4صورة  انظريمنى عمى كفو وذراعو األيسر ويضعيما عمى صدره ]ال

َـّ َوَضَع َيَدُه اْلُيْمَنى َعَمى َكفِّْو اْلُيْسَرى َوالرُّْسِغ  ) ُحجر َفَكبََّر َوَرَفَع َيَدْيِو َحتَّى َحاَذَتا ِبُأُذَنْيِو ُث
  .(داود والنسائي وغيرىـ رواه أحمد وأبو) َوالسَّاِعدِ 

 

                         
 

أبو داود  وضع اليد تحت السرة في الصالة ورد في حديث ضعيؼ رواهمالحظة: 
ة وضع األكؼ عمى إف مف السنة في الصال ؿ:رضي ا عنو قا عمي   وغيرىما، عف وأحمد

في إحدى الروايات عنو، ومذىب  أبو حنيفة وأحمد وبيذا الحديث أخذ ة.األكؼ تحت السر 
عمى  والثابت ىو وضعيما الشافعي ومف وافقو ىو وضعيما فوؽ السرة وتحت الصدر.

صميت مع رسوؿ الّمو صمى الّمو : قاؿ، رضي ا عنو وائؿ بف حجر الصدر ودليمو حديث
أما . (في صحيحو ابف خزيمة أخرجو) عميو وسمـ فوضع يده اليمنى عمى يده اليسرى عمى صدره

المتقدـ فيو ضعيؼ باتفاؽ أئمة الجرح والتعديؿ، كما رضي ا عنو  عمي   حديث
، وفي المجموع شرح الميذب. فيتحصؿ مف ىذا أف السنة  مسمـ في شرح صحيح النووي ذكر

؛  وضع اليديف عمى الصدر وليس تحت السرة. وأما وضعيما تحت السرة فال يقاؿ إنو محـر
ـ يرد نيي عف ذلؾ، واألمر فيو ألف كال األمريف مروي، وأخذ بو جماعة مف أىؿ العمـ، ول

ة االستحباب، وال إثـ عمى مف وغاية ما في وضع اليديف ومكاف وضعيما حاؿ الصال واسع،
  و.ترك
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ما َخّمؼ َبصرُه " : نيا عف صالتو، لقوؿ عائشة رضي ا عوينظر إلى موضع سجوده -4
نيى عف   ماء ألف النبيإلى الس بصره ال يرفعو  (.رواه البييقي وصححو األلباني)" موضَع سجوده

 (.رواه البخاري) رفع البصر إلى السماء في الصالة
، سبحانؾ الميـ وبحمدؾ، وأدعية االستفتاح كثيرة، منيا: )، وىو سنةثـ يقرأ دعاء االستفتاح -5

اي كما و يقوؿ: )الميـ باعد بيني وبيف خطايأ (،، وتعالى جدؾ، وال إلو غيرؾوتبارؾ اسمؾ
، كما ُينقى الثوب األبيض مف الدنس، الميـ نقني مف خطاياي لمغربباعدت بيف المشرؽ وا

  .ا اغسمني بالماء والثمج والَبَرد(
بسـ ا : )يقوؿأي ثـ يبسمؿ  ،(، أي يقوؿ: )أعوذ با مف الشيطاف الرجيـثـ يستعيذ -6

 تحة الكتابصالة لمف لـ يقرأ بفا ال ": . ثـ يقرأ الفاتحة في كؿ ركعة لقولو الرحمف الرحيـ(
ذا كاف المصمي ال ُيجيد الفاتحة. و ، وىي ركف ال تصح الصالة بدونيا()متفؽ عميو"  نو يقرأ ، فإا 

: )سبحاف ا والحمد  وال إلو ما تيسر مف القرآف بدليا، فإذا كاف ال يجيد ذلؾ، فإنو يقوؿ
، ( األلباني في صفة صالة النبي )رواه أبو داود وصححو (أكبر وال حوؿ وال قوة إال با إال ا وا

إما سورة  ،لفاتحة ما تيسر مف القرآف الكريـ. ثـ يقرأ بعد االفاتحةويجب عميو المبادرة بتعمـ 
 ، أو عدة آيات.كاممة

أو إلى حذو أذنيو، كما  )أي كتفيو( : )ا أكبر(، رافعًا يديو إلى حذو منكبيوثـ يركع قائالً  -7
حتى لو صبَّ  ويجب أف يسوى ظيره في الركوع[، 0،2ظر صورة نا]ـ سبؽ عند تكبيرة اإلحرا

يجافي و يفرج بيف أصابعو و  يمكّْف يديو مف ركبتيو كأنو قابض عمييما، و عميو الماء الستقر
يقوؿ في ركوعو و ، [5،6 نظر صورةا]وينظر موضع سجوده وينحي مرفقيو عف جنبيو 

 .ثالث مرات ()سبحاف ربي العظيـ

، أو يقوؿ: )سبوح (، الميـ اغفر لي: )سبحانؾ الميـ ربنا وبحمدؾوعوويسف أف يقوؿ في رك
 (.قدوس رب المالئكة والروح
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، النظر إلى القدميف أثناء الركوعالتي يقع فييا كثير مف المصميف مف األخطاء مالحظة: 
تو كميا إلى أنو كاف ينظر في صال  ، والسنة الثابتة عنو وىذا أمر مخالؼ ليدي النبي

 و.موضع سجوده إال عندما يكوف في التشيد، فإنو كاف يرمي ببصره إلى سبابت
كما سبؽ عند وُيَسف أف يرفع يديو ، (سمع ا لمف حمدهيرفع رأسو مف الركوع قائاًل: ) ثـ -8

ربنا ، أو )(ربنا لؾ الحمدئمًا )ثـ يقوؿ بعد أف يستوي قا، [0،2نظر صورة ا]ـ تكبيرة اإلحرا
َربََّنا َوَلَؾ  د(، أو يقوؿ: )الميـ ربنا ولؾ الحم، أو )الميـ ربنا لؾ الحمد(، أو )الحمد(ولؾ 

ت واألرض ومؿء مؿء السماواربنا لؾ الحمد )( أو يقوؿ: يرًا َطيّْبًا ُمَباَركًا ِفيوِ اْلَحْمُد َحْمدًا َكثِ 
، ال مانع لما عبدما شئت مف شيء بعد، أىؿ الثناء والمجد، أحؽ ما قاؿ العبد، وكمنا لؾ 

َربََّنا َوَلَؾ "ومف الخطأ قوؿ:  (.، وال ينفع ذا الجد منؾ الجد معطي لما منعتأعطيت، وال
ة، ، زيادة لـ َتِرد في السُّن)والشكر( بعد قوؿ: ربنا ولؾ الحمدألف كممة  "؛اْلَحْمُد والُشْكر
 واألولى تركيا.

، كما فعؿ في القياـ األوؿ ذا القياـى اليسرى عمى صدره في ىف يضع يده اليمنى عمأ ويسف
ف يرسميما عمى أ ويجوز ،ويرجح ذلؾ ابف باز وابف عثيميف [3،4نظر صورة ا] قبؿ الركوع

 وىذاف قوالف ألىؿ السنة والجماعة.، جنبو
 .لدعاءعند ا وال يرفع يديو عند قوؿ سمع ا لمف حمده كما يرفع يديو
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، [ج7،ب7نظر صورة اـ ركبتيو قبؿ يديو عند سجوده ]ويقد، يسجد قائاًل: )ا أكبر(ثـ  -9
رأيت النبي صمى ا عميو وسمـ إذا سجد وضع ": ث وائؿ بف ُحجر رضي ا عنو قاؿلحدي

يجب أف يسجد المصمي عمى سبعة أعضاء: رجميو، وركبتيو، و  .(رواه النسائي) "ركبتيو قبؿ يديو
، عضو منيا عف األرض أثناء سجودهي ويديو، وجبيتو مع األنؼ، وال يجوز أف يرفع أ

ويجعؿ المصمي في حاؿ السجود كفيو حذو منكبيو أو حذو أذنيو مضمومة األصابع موجية 
 رؤوسيا لمقبمة، وقيؿ يضع وجيو بيف كفيو.

ذا لـ يستطع المصمي أف يسجد بسبب المرض فإنو ينحني بقدر استطاعتو حتى يقرب مف و  ا 
 [. 8نظر صورة اىيئة السجود ]

د[، ألنو صمى ا عميو وسمـ 7صورة  انظرف في السجود أف ُيبعد عضديو عف جنبيو ]ُيسَ و 
 كاف يسجد حتى ُيرى بياض إبطيو، إال إذا كاف ذلؾ يؤذي مف بجانبو. 

 [. د7نظر صورة اوُيَسف في السجود أف ُيبعد بطنو عف فخذيو ]
القدماف فإنو يمصقيما  ، أي ال يضميما إلى بعض، وأماوُيَسف في السجود أف يفرؽ ركبتيو

ببعض لفعمو صمى ا عميو وسمـ ذلؾ في سجوده، ألنو صمى ا عميو وسمـ كاف يرص 
 ويستقبؿ القبمة بأصابع القدميف. [.د7نظر صورة ا] عقبيو في سجوده 

نظر صورة ا]فيكوف كانبساط الكمب  يتكئ المصمي بيديو عمى األرض في سجودهويكره أف 
 يبسط اعتدلوا في السجود وال: " ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الّموأنس رضي  لحديث؛ [9

 .(متفؽ عميو)ب" أحدكـ ذراعيو انبساط الكم
 .[01نظر صورة ا] ولكف يجوز أف يتكئ بيديو عمى فخذيو إذا تعب مف طوؿ السجود

: )سبحانؾ سجودهويسف أف يقوؿ في . ثالث مرات (األعمى)سبحاف ربي  سجودهيقوؿ في و 
 (.، أو يقوؿ: )سبوح قدوس رب المالئكة والروح(، الميـ اغفر لينا وبحمدؾالميـ رب
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يجمس بيف السجدتيف مفترشًا رجمو اليسرى ناصبًا يسف أف (، و ثـ يرفع رأسو قائاًل: )ا أكبر -01
 [.00نظر صورة ا] رجمو اليمنى

زاد عمى ذلؾ فيو لي( مرة واحدة، وما رب اغفر يقوؿ وىو جالس بيف السجدتيف: )و 
)رواه أبو داود وصححو ( وعافني وارزقنيوُيَسف أف يقوؿ: )رب اغفر لي وارحمني واىدني  ة.سن

أبي داود:  الترمذي: )الميـ اغفر لي وارحمني واجبرني واىدني وارزقني(، وعند، وعند األلباني(
رب اغفر لي وارحمني : )ابف ماجو عند، و ()الميـ اغفر لي وارحمني وعافني واىدني وارزقني

، وارفعني، الميـ اغفر لي وارحمني، واجبرني) : (، وعند الحاكـواجبرني وارزقني وارفعني
  .)واىدني، وارزقني

، [02نظر صورة ا] ، وأطراؼ أصابعو عند ركبتيوذه الجمسة عمى فخذيويضع يديو في ىو 
كأنو قابض ليما  ليسرى عمى ركبتو اليسرىنى ويده اولو أف يضع يده اليمنى عمى ركبتو اليم

 .[03نظر صورة ا]

                         
 

اإلقعاء في الجموس بيف السجدتيف )انظر الصورة أسفؿ(، ويقصد  ورد استحباب مالحظة:
فعف أبي  .قاؿ أبو عبيدة: ىذا قوؿ أىؿ الحديث .أف يفرش قدميو ويجمس عمى عقبيو بو 

فقاؿ: ىي السنة،  .وسا يقوؿ: قمنا البف عباس في االقعاء عمى القدميفالزبير أنو سمع طاو 
. فقاؿ: ىي سنة نبيؾ صمى ا عميو وسمـ. رواه مسمـ .قاؿ: فقمنا: إنا لنراه جفاء بالرجؿ
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وعف ابف عمر رضي ا عنيما: أنو كاف إذا رفع رأسو مف السجدة األولى يقعد عمى أطراؼ 
 .ةأصابعو، ويقوؿ: إنو مف السن

 

  

 
 

يتـ الركعة الثانية عمى يقوـ لويفعؿ مثؿ في فعؿ في السجدة األولى، ثـ  ثـ يسجد مرة أخرى -00
  نحو ما ذكرنا.

ف ىيئة يده ، وتكو [00نظر صورة ا] ثـ في نياية الركعة الثانية يجمس لمتشيد األوؿ مفترشاً  -02
شير بالسبابة عند يقبض أصبعو الخنصر والبنصر وُيحمؽ اإلبياـ مع الوسطى وي بأف اليمنى

[ أو يقبض جميع أصابع يده اليمنى ويشير بالسبابة عند الدعاء 04نظر صورة ا]الدعاء 
، ولو أف يبسطيا عمى يسرى فيقبض بيا عمى ركبتو اليسرىأما يده ال، [ 05نظر صورة ا]

  .فخذه األيسر دوف قبض الركبة
لسالـ عميؾ أييا النبي ورحمة : )التحيات  والصموات والطيبات، اويقوؿ في ىذا الموضع

 وأشيد أف محمدًا ا وبركاتو، السالـ عمينا وعمى عباد ا الصالحيف أشيد أف ال إلو إال ا
 .(ابف مسعود مف حديثأخرجو البخاري ومسمـ وابف أبي شيبة ) (عبده ورسولو

 

 
 السبابة وتحريكيا:في التشيد واإلشارة ب اليد اليمنىأقوال العمماء في ىيئة : مسألة ىامة

  بالسبابةصابع دوف االشارة بسط جميع األ: وؿاأل :قواؿأعمى ثالثة وىـ  الحنفية:رأي 
لشيادتيف يروف رفع صابع ثـ عند النفي في ابسط جميع األ :والقوؿ الثاني، عند التشيد
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 ،""إال ا ؛ يعني: عند قولو، ويضعيا عند اإلثبات"ال إلو"  قولو: : عند؛ يعنياألصبع
بي أو القوؿ المنسوب الى مع قبض الخنصر والبنصر والتحميؽ بالوسطى واالبياـ وى

بسط جميع  المتأخريفما القوؿ الثالث والذي عميو أو  ،ىو الراجح في المذىبحنيفة و 
 .صابع ثـ رفع السبابة عند النفي ووضعيا عند االثبات دوف تحميؽاأل

 أّوؿ  ، ويشار بالسبابة مفة واالبياـلسبابال اإيروف قبض جميع االصابع  المالكية: رأي
سفؿ أعمى و ألى ا  نًا وشمااًل عمى القوؿ المشيور و حرؾ السبابة يمييو  ،الّتشّيد إلى آخر
التحريؾ في جميع  :وؿاأل :عمى قوليف واالستمرار في التحريؾ أيضاً  ،عمى قوؿ آخر

  القوؿ المشيور.التحريؾ عند النطؽ بالشيادتيف فقط وىو  :والقوؿ الثاني ،التشيد

  صابع ما عدا السبابة وىو القوؿ وؿ قبض جميع األقواؿ، األأليـ ثالثة و  الشافعية:رأي
والثالث قبض  ،والثاني قبض جميع االصابع ما عدا االبياـ والسبابة، المشيور عندىـ

 .الخنصر والبنصر والتحميؽ بالوسطى واالبياـ

 شيد األخيرتقياـ في التشيد األوؿ والسالـ في الإلى العند قوؿ " إال ا " وترفع السبابة 
 .إلى السبابة في جميع ذلؾ ويرمي المصمي بصره ،مع تثبيتيا وعدـ التحريؾ

   الوسطى واالبياـ ويشير بالسبابةيروف قبض الخنصر والبنصر والتحميؽ ب الحنابمة:رأي 
يحركيا تحريكًا وال "(، كّمما ُذكر لفظ الجاللة "ا السبابة ُترفع)أي  عند لفظ الجاللة

 .مستمراً 

إذا كانت الصالة مف أربع ركعات، كالظير والعصر والعشاء، فإنو يجمس في التشيد  -03
لحديث أبي حميد: "أف النبي صمى ا عميو وسمـ ؛ [07،06نظر صورة ا] األخير متوركاً 

 تو"كاف إذا جمس في الركعتيف جمس عمى رجمو اليسرى، ونصب األخرى، وقعد عمى مقعد
ألرض، وفي رواية أبي داود: "فإذا كانت الرابعة أفضى بوركو اليسرى إلى ا(. أخرجو البخاري)

  ة".وأخرج قدميو مف ناحية واحد
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التحيات وتكوف ىيئة يديو كما سبؽ في التشيد األوؿ، ويقوؿ كما قاؿ في التشيد األوؿ )
)الميـ صؿّْ عمى محمد وعمى آؿ محمد ، كما صميت عمى  :قوؿ بعدىا(، ثـ يلخ. ا..

، وبارؾ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما باركت عمى إنؾ حميد مجيدإبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ 
  د(.يـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيإبراى

مد كما الميـ صمى ا عميو و سمـ عمى محمد وعمى آؿ محومف صيغ الصالة اإلبراىيمية: )
صميت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ وبارؾ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما باركت عمى 

وىناؾ صيغ أخرى لمصالة اإلبراىيمية  راىيـ في العالميف إنؾ حميد مجيد(إبراىيـ وعمى آؿ إب
 .ولكف نكتفي بيذا القدر

 :أدعية، ومنيا وقبؿ التسميـ ُيَسف أف يقوؿ بعد الصالة عمى النبي صمى ا عميو وسمـ -04
 ممات ، ومفعذاب القبر ، ومف فتنة المحيا والمف الميـ إني أعوذ بؾ مف عذاب جينـ ، و )

 (،َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ )و، فتنة المسيح الدجاؿ( شر
، وما َأنَت ْرُت ، وما َأْسَرْرُت وَما أْعَمْنُت ، وما َأْسرْفُت لمَّيَـّ اغِفْر لي ما َقدَّمُت وما َأخَّ و)ا

ـُ ِبِو ِمنّْي ُر ، ال إلو إالَّ أْنتَأْعم ـُ ، َوأْنَت الُمَؤخّْ ، كقوؿ )الميـ ثـ يدعو بما شاء(، ، أْنَت الُمَقدّْ
 .أعني عمى ذكرؾ وشكرؾ وحسف عبادتؾ(

ف النبي صمى ا عميو وسمـ في التسميـ الصحيح الثابت ع، و ثـ يسمـ عف يمينو وعف يساره -05
ىو قولو: )السالـ عميكـ ورحمة ا( عف يمينو وشمالو، وقد ورد ىذا عنو صمى ا عميو 

 . ر بف سمرة، وابف عمر، وابف مسعودوسمـ بأسانيد صحيحة مف حديث: جاب

ـ عف كنت أرى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يسم" عف عامر بف سعد عف أبيو قاؿ: و 
 )رواه مسمـ(."  يمينو وعف يساره حتى أرى بياض خده

 :بعد السالـ التالية ألذكاراقوؿ ومف السنة  -06

ذا  ، الميـ أنت السالـ ومنؾ السالـ تباركت يا، أستغفر استغفر ا، أستغفر اأ) - أ
  .(الجالؿ واإلكراـ

ى كؿ شيء قدير، الميـ )ال إلو إال ا وحده ال شريؾ لو ، لو الممؾ ولو الحمد وىو عم - ب
 (. ت وال ينفع ذا الَجد منؾ الَجدال مانع لما أعطيت وال معطي لما منع
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)ال إلو إال ا وحده ال شريؾ لو ، لو الممؾ ولو الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير ، ال إلو  - ت
إال ا وال نعبد إال إياه ، لو النعمة ولو الفضؿ ولو الثناء الحسف ، ال إلو إال ا 

 خمصيف لو الديف ولو كره الكافروف(. م

 )الميـ أعنى عمى ذكرؾ وشكرؾ وحسف عبادتؾ(. - ث

 )الميـ إني أسألؾ عممًا نافعًا ورزقًا طيبًا، وعماًل متقباًل( )بعد السالـ مف صالة الفجر(. - ج

 )الميـ أجرني مف النار( )بعد صالة الفجر والمغرب(. - ح

تماـ ، ويقوؿ بعدىا (مرة 33  أكبرامرة(، ) 33 الحمد مرة(، ) 33 سبحاف ا) - خ
و الحمد، وىو عمى كؿ شيء ، لو الممؾ ولال إلو إال ا وحده ال شريؾ لو) المائة:
 . قدير(

 .)مرة واحدة( آية الكرسيقراءة  - د

 } قؿ أعوذ برب الناس {} قؿ أعوذ برب الفمؽ { ، و، و سورة } قؿ ىو ا أحد {قراءة  - ذ
 والمغرب، ومرة بعد الصموات األخرى(. )ثالث مرات بعد صالتي الفجر

ال إلو إال ا وحده ال شريؾ لو، لو الممؾ ولو الحمد، يحيي ويميت وىو عمى كؿ شيء ) - ر
 مرات(. 01)مرة بعد كؿ صالة إال الفجر والمغرب  (قدير
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 السابعالدرس 
 مكروىات الصالة ومبطالتيا

 أواًل: مكروىات الصالة:
إال إذا دعت إليو الحاجة فإنو حينئذ ال يكره: فعف معيقب قاؿ: بثوبو أو ببدنو  عبث المصمي -0

ال تمسح الحصى "سمـ عف مسح الحصى في الصالة فقاؿ: سألت النبي صمى ا عميو و 
فقد كانت أرض  .أبو داود( رواه) "فواحدة: تسوية الحصى وأنت تصمي فإف كنت البد فاعالً 

 اننا ينطبؽ ذلؾ عمى سجاد المسجد.ى، أما في زممف الحص المسجد في عيد الرسوؿ 

ذا تعمَّؽ بالجبية تراب أو حصى مف السجود باألرض فإنو يكره إزالتو لما فيو مف العمؿ و  ا 
رأيت رسوؿ ا صمى " المشغؿ عف الصالة وال سيما إذا تكرر وكثر. فعف أبي سعيد قاؿ: 
فإف . )رواه البخاري ومسمـ( " توا عميو وسمـ يسجد في الماء والطيف حتى رأيت أثر الطيف في جبي

، وىذا ينطبؽ عمى مف يصمي في زماننا في الخالء يوـ كاف يؤذي المصمي فإنو ُيزاؿ ويمسح
 العيد أو عمى رمؿ شاطئ البحر.

َلَيْنَتِييفِّ أقواـ : "قاؿ لحديث أبي ىريرة رضي الّمو عنو أف النبي رفع البصر إلى السماء:  -2
رواه مسمـ وأحمد والنسائي، ونحوه في )ـ" الصالة أو َلُتْخَطَففَّ أبصاُرىء في يرفعوف أبصاَرىـ إلى السما

 .(البخاري وأبي داود

عف االْلِتفاِت في  سألت النبي : "لحديث عائشة رضي ا عنيا: االلِتَفاُت لغير حاجة  -3
 .(لترمذيرواه البخاري وا)" الصالة فقاؿ: ىو اْخِتالس َيْخَتِمُسُو الشيطاُف مف صالة العبد

صمى بنا رسوؿ ا : لحديث عائشة رضي ا عنيا قالت :النظُر إلى ما ُيمِييِو عف الصالة -4
  في َخِمْيَصٍة ليا أْعالـٌ. فقاؿ: َشَغَمْتني أعالـُ ىذه، اذىبوا بيا إلى أبي َجْيـ بف ُحَذْيَفَة

جيـ وىو عامر بف  باأ يث أفحدمف ىذا ال ويفيـ .(رواه البخاري ومسمـ وأبو داود) "واْئُتوني ِبأنبَجاِنيَِّتوِ 
في  ، فشغمت النبي كساء مف خز أو صوؼ خميصة وىي  يفة أىدى النبي ذح

جبرًا لخاطر أبي جيـ،  النبجانيةالخميصة وأف يؤتى لو باجيـ رد ألبي ، فطمب أف تُ صالتو
 .كساء غميظ لو وبر وال عمـ ىي واالنبجانية

ُر )وىو وضع اليد عم -5 روى أبو ىريرة أف النبي صمى ا عميو  لما(: ى الخاصرةالتََّخصُّ
راً  وسمـ  .(متفؽ عميو)"  نيى أف يصمي الرجؿ ُمَتَخصّْ
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ألنو يشبو فعؿ المجوس عند عبادتيـ النيراف، وقيؿ: يشبو فعؿ الييود  :تغميض العينيف -6
: ف في الصالةفي تغميض العيني قاؿ ابف القيـيذكر أف . أيضًا، وقد نيينا عف التشبو بالكفار

ف كاف يحوؿ بينو والصواب أف يقاؿ"  : إف كاف تفتيح العيف ال يخؿ بالخشوع فيو أفضؿ وا 
وبيف الخشوع لما في قبمتو مف الزخرفة والتزويؽ أو غيره مما يشوش عميو قمبو فيناؾ ال يكره 

وؿ الشرع ومقاصده مف القالتغميض قطعا والقوؿ باستحبابو في ىذا الحاؿ أقرب إلى أصوؿ 
 ." بالكراىة

اعتدلوا في : " أنس رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الّمو لحديث :افتراش ذراعيو في السجود -7
 .(متفؽ عميو)ب"  يبسط أحدكـ ذراعيو انبساط الكمالسجود وال

، وأف عف السدؿ في الصالة نيى رسوؿ ا " : : فعف أبي ىريرة قاؿتغطية الفـ والسدؿ -8
لسدؿ إرساؿ الثوب حتى قاؿ الخطابي: ا .أبو داود وأحمد والترمذي وابف ماجو( رواه). "يغطي الرجؿ فاه
قباء مف غير إدخاؿ ، وقاؿ الكماؿ بف اليماـ: ويصدؽ أيضا عمى لبس اليصيب االرض
 .اليديف في كمو

إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة "قاؿ :  الصالة بحضرة الطعاـ: فعف عائشة أف النبي  -9
 : سمعت رسوؿد ومسمـ وأبي داود عف عائشة قالتأحموروى . مسمـ وأحمد(رواه ) "فابدءوا بالعشاء

: إنما قاؿ الخطابي ". ، وال ىو يدافعو االخبثافال يصمي أحد بحضرة الطعاـ: "يقوؿ ا 
أمر النبي صمى ا عميو وسمـ أف يبدأ بالطعاـ لتأخذ النفس حاجتيا منو فيدخؿ المصمي في 

اـ ركوعيا أش ال تنازعو نفسو شيوة الطعاـ فيعجمو ذلؾ عف إتمصالتو وىو ساكف الج
يفاء حقوقيا  .وسجودىا وا 

د ومسمـ وأبي داود خبثيف ونحوىما مما يشغؿ القمب: لما رواه أحماألالصالة مع مدافعة  -01
طعاـ ، وال ىو ال يصمي أحد بحضرة ال "يقوؿ :  : سمعت رسوؿ ا عف عائشة قالت
 خبثاف ىما: البوؿ والغائط.". واأليدافعو االخبثاف

أحدكـ فميرقد حتى إذا نعس  "قاؿ:  : عف عائشة أف النبي الصالة عند مغالبة النوـ -00
 . (رواه الجماعة) "، فإنو إذا صمى وىو ناعس لعمو يذىب يستغفر فيسب نفسويذىب عنو النوـ

 "ؿ قاؿ: فعف عبد الرحمف بف شب ماـ:التزاـ مكاف خاص مف المسجد لمصالة فيو غير اإل -02
، وأف يوطف الرجؿ الماكف في المسجد كما عف نقرة الغراب، وافتراش السبع نيى رسوؿ ا 
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في المسجد ال يصمي إال فيو،  خاصاً  لو مكاناً المصمي يجعؿ أي أف  .(رواه أحمد)" يوطف البعير
 .اف خاص اعتادهكالبعير ال يبرؾ إال في مك فيكوف

أف يسجد  ُأمر النبي  "باس رضي ا عنيما قاؿ: َكؼُّ الشعر والثوب: لحديث ابف ع -03
والكّؼ: قد يكوف بمعنى الجمع، . (أخرجو البخاري)" أعظـ، وال يكؼَّ ثوبو وال شعره عمى سبعة

أي: ال يجمعيما ويضميما، وقد يكوف بمعنى المنع، أي: ال يمنعيما مف االسترساؿ حاؿ 
 .ةالسجود. وكمو مف العبث المنافي لمخشوع في الصال

ال يتصور أف يبصؽ المصمي و  :لمف يصمي في فالة جية القبمة أو عف اليميفلبصاؽ في ا -04
في المسجد عمى األرض، ولكف إف صمى في فالة كصالة العيد مثاًل، فيكره أف يبصؽ جية 

إف أحدكـ إذا قاـ يصمى فإف ا " : جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ ا القبمة أو عف يمينو؛ لحديث 
قبؿ وجيو، فال يبصقف قبؿ وجيو وال عف يمينو، وليبصؽ عف يساره تحت  تبارؾ وتعالى

)رواه " ثـ طوى ثوبو بعضو عمى بعض« رجمو اليسرى، فإف عجمت بو بادرة فميقؿ بثوبو ىكذا

  مسمـ(.
إذا توضأ أحدكـ في بيتو ثـ  ": لحديث أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا تشبيؾ األصابع:  -05

 ". فقد نيي النبي ، فال يقؿ ىكذا، وشبؾ بيف أصابعوحتى يرجع أتى المسجد كاف في صالة
 فكراىتو في الصالة مف باب أولى.  ،لصالة عف فعؿ ذلؾمف توضأ وأتى المسجد يريد ا

  .بعضيا في بعض. وأما التشبيؾ خارج الصالة فال كراىة فيو والتشبيؾ بيف األصابع: إدخاؿ

ال تفقع أصابعؾ في "قاؿ:  ف النبي أ -رضي ا عنو-عمي  عففرقعة األصابع:  -06
ف  .)رواه ابف ماجو(    " الصالة وىي إف قمَّت في الصالة: ُكرىت، ألنيا مشغمة عف الصالة، وا 

صميت إلى  "ة: وعف شعبة مولى ابف عباس قاؿ: بالصال كثرت: َحُرمت، ألف فييا تالعباً 
َـّ جنب ابف عباس ففقعت أصابعي، فم أتفقع أصابعؾ وأنت  ،لؾ ما قضيت الصالة، قاؿ: ال أ

 . " في الصالة

التطبيؽ في الركوع: وىو جعؿ بطف الكؼ عمى بطف الكؼ األخرى ووضعيما بيف الركبتيف  -07
صميت إلى جنب أبي، قاؿ: وجعمت يدي  "والفخذيف في الركوع. فعف مصعب بف سعد قاؿ: 

رة أخرى، بيف ركبتي، فقاؿ لي أبي: اضرب بكفيؾ عمى ركبتيؾ، قاؿ: ثـ فعمت ذلؾ م
)رواه البخاري  " وأمرنا أف نضرب باألكؼ عمى الركبفضرب يدي وقاؿ: إنا نيينا عف ىذا، 

 . ومسمـ(
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ني نييت أف أق" : قراءة القرآف في الركوع والسجود: لقوؿ النبي  -08 أو  اً رأ القرآف راكعأال وا 
 .)رواه مسمـ( "... ساجداً 

نيى النبي " فعف ابف عمر قاؿ:  :ذروضع اليد عمى األرض في الجموس في الصالة إال لع -09
)رواه أبو داود " صمى ا عميو وسمـ إذا جمس الرجؿ في الصالة أف يعتمد عمى يده اليسرى

 وفي رواية أف ابف عمر قاؿ: ال تجمس ىكذا، فإف ىكذا يجمس الذيف يعذبوف.  .وأحمد(
يديف عمى )إلصاؽ اإلليتيف باألرض ونصب الساقيف ووضع الويعني  اإلقعاء:جمسة  -21

األرض(: وىذه الييئة ال تجوز في الجموس في الصالة: لحديث عائشة في صفة صالة 
المكروه  وىذا االقعاء )رواه مسمـ(. "... وكاف ينيى عف ُعقبة الشيطاف... "وفيو:   النبي

 ِبَثاَلٍث، َأَمَرِني َرُسوُؿ المَِّو "  قاؿ: -ضي ا عنور - عف أبي ىريرة ، فكإقعاء الكمب
، َوِصَياـِ َثاَلَثِة َأيَّ  ، َواْلِوْتِر َقْبَؿ النَّْوـِ َحى ُكؿَّ َيْوـٍ اـٍ ِمْف َوَنَياِني َعْف َثاَلٍث: َأَمَرِني ِبَرْكَعَتي الضُّ

ْقَعاٍء َكِإْقَعاِء اْلَكْمِب، َواْلتِ  )رواه " الثَّْعَمبِ  َفاٍت َكاْلِتَفاتِ ُكؿّْ َشْيٍر، َوَنَياِني َعْف: َنْقَرٍة َكَنْقَرِة الدّْيِؾ، َواِ 

 أحمد(.

 وىو نصب القدميف ووضيع اإلليتيف عمى ،أف لإلقعاء معنى آخرومف الجدير بالذكر 
 ، وىو مشروع.العقبيف في الجموس بيف السجوديف

 

  جمسة اإلقعاء الجائزة: -االقعاء المكروىة:                                  جمسة 

 

                        
 

 لحديث أبي ىريرة أف النبي : منعو بوضع اليد عمى الفـمف دوف  ثاؤب في الصالةالت -20
)رواه البخاري  "فإذا تثاءب أحدكـ فميكظـ ما استطاع، التثاؤب في الصالة مف الشيطاف " قاؿ:

  .ومسمـ والترمذي(

، َقاَؿ: " ُكنَّا ِإَذا َصمَّْيَنا َمَع َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى َجاِبِر ْبِف َسُمَرة َعفْ ف: االشارة باليديف عند السالـ -22
ـْ َوَرْحَمُة المَّوِ  ـْ َوَرْحَمُة المَِّو، السَّاَلـُ َعَمْيُك ، ُقْمَنا: السَّاَلـُ َعَمْيُك ، َوَأَشاَر ِبَيِدِه ِإَلى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2065
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2065
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، َكَأنََّيا َأْذَناُب َخْيٍؿ  :اْلَجاِنَبْيِف، َفَقاؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ـْ ـَ ُتوِمُئوَف ِبَأْيِديُك َعاَل
ـُ َعَمى َـّ ُيَسمّْ ـْ َأْف َيَضَع َيَدُه َعَمى َفِخِذِه، ُث و َأِخيِو َمْف َعَمى َيِميِنِو َوِشَمالِ  ُشْمٍس، ِإنََّما َيْكِفي َأَحَدُك

 .(مسمـرواه ) "

الَِّتي اَل َتْسَتِقّر َبْؿ وفي ىذا الحديث تشبيو لمف يشير بيديو عند السالـ بأذناب الدواب النافرة 
  ا، وىذا فيو تحقير وذـ لمف يفعؿ ذلؾ.ِرب َوَتَتَحرَّؾ ِبَأْذَناِبيَ َتْضطَ 

 ثانيًا: مبطالت الصالة:
فإذا انتقضت الطيارة  ،ألف الطيارة شرط في صحة الصالة كما تقدـ :ق ض  الوضوءما َين   -5

 ت.انتقضت الصالة أي بطم

ألف ستر العورة شرط في صحة الصالة كما عممت، فإذا انكشفت العورة  :كشف العورة -4
ذا انكشؼ منيا جزء كبيرعمدًا، بطمت الصالة  بطمت الصالة.وطاؿ الزمف بغير عمد  ، وا 

ب -3  .فإف كاف عالمًا عامدًا بطمت صالتو ،ألنو ُشِرَط استقباليا لصحة الصالة ة:ار الكعباست د 

يادة في األركان أو النقص منيا عمد -4 ألنيا عبادة َتوقيفية ال تجوز الزيادة عمييا وال  ًا:الز 
 .بطمت صالتو فإف فعؿ عامداً  ،النقص منيا

ف مف الصالة كما عممت فإف قدـ أو ترتيب األركاف رك :تقديم بعض األركان عمى ما قبميا -5
 .أخر عمدا أخؿَّ بيذا الترتيب وبطمت صالتو

نوى  الصالة، فإف فسخيا أو ركف مف أركافألف النية واستدامتيا : تغييرىاَفس خ  النية أو  -6
يتذكر وىو  فمف، وتبطؿ صالتو فال يجوزومف غير نيتو  و.الخروج مف الصالة بطمت صالت

، ويبطؿ الفرضاف؛ صالة اً الظير، فال يجوز أف يقمبيا ظير  يصمي العصر أنو لـ يصؿّْ 
 ا.لعدـ النية قبؿ البدء فيي وصالة الظير، األنو قطعي العصر

تغيير النية  " :فأجاب، عف تغيير النية في الصالة سئؿ فضيمة الشيخ ابف عثيميفوقد  
ذا كاف مف معيَّف  : فيذا ال يصح،إما أف يكوف مف معيَّف لمعيَّف ، أو مف مطمؽ لمعيَّف وا 

 : فال بأس.لمطمؽ
 :مثاؿ ذلؾ

  :ففي ىذه الحالة  تغير النية مف صالة الظير إلى صالة العصر ،كمف معيَّف إلى معيَّف
؛ ألنو تحوؿ عنيا، وال تنعقد صالة العصر؛ ألنو لـ ينوىا مف أوليا تبطؿ صالة الظير
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التي ة الضحى إلى راتبة الفجر أراد أف ينتقؿ مف سن وكمف. وحينئذ يمزمو قضاء الصالتيف
، ثـ ذكر أنو لـ يصؿ راتبة الفجر كبَّر بنية أف يصمي ركعتي الضحى ،يريد أف يقضييا

 ؛ ألف راتبة الفجر ركعتاف ينوييما مف أوؿ الصالة.ا إلى راتبة الفجر: فينا ال يصحفحولي
 ـ ذكر أنو لـ ث -نوافؿ  -: فمثؿ أف يكوف شخص يصمي صالة مطمقة وأما مف مطمؽ لمعيَّف

، أو لـ يصؿ سنة الفجر فحوَّؿ ىذه النية إلى صالة الفجر أو إلى سنة الفجر: يصؿ الفجر
 فيذا أيضًا ال يصح .

  أما االنتقاؿ مف معيَّف لمطمؽ: فمثؿ أف يبدأ الصالة عمى أنيا راتبة الفجر، وفي أثناء الصالة
إنساف شرع في ومثؿ  .الصالة فقط تبيف أنو قد صالىا: فينا يتحوؿ مف النية األولى إلى نية

صالة فريضة وحده ثـ حضر جماعة ، فأراد أف يحوؿ الفريضة إلى نافمة ليقتصر فييا عمى 
 .ز ؛ ألنو حوَّؿ مف معيف إلى مطمؽالركعتيف )ثـ يصمي الفريضة مع الجماعة( فيذا جائ

: ف لمطمؽ. مف معيمف معيف لمعيف: ال يصح. ومف مطمؽ لمعيف: ال يصح ىذه القاعدة :
 .يصح"

لممسيء صالتو  لقوؿ النبي  ترك شرط من شروط الصالة أو ركن من أركانيا بدون عذر: -7
 )رواه البخاري ومسمـ(." ارجع فصؿّْ فإنؾ لـ تصؿّْ "لما رآه ال يطمئف في صالتو: 

بحرمة الكالـ في الصالة بطمت  عالماً  تكمـ عامداً فمف  :الصالةعمدًا لغير مصمحة الكالم  -8
كنا نتكمـ في الصالة، يكمـ الرجؿ منا صاحبو وىو إلى جنبو : " ، لحديث زيد بف أرقـصالتو

رواه الجماعة إال ابف )" َفُأِمْرنا بالسُّكوِت وُنِيينا عف الكالـ، في الصالة فنزلت )َوُقوُموا  َقانتيف( 

 (.ماجو

معاوية بف الحكـ  مف تكمـ في الصالة ناسًيا أو جاىاًل بالحكـ لـ تبطؿ صالتو ففي حديثف
في قصة صالتو مع النبي صمى ا عميو وسمـ وعطس رجؿ مف القـو فحمد ا فقاؿ لو: 

...، الحديث  يرحمؾ ا، فجعؿ الناس ينظروف إليو فقاؿ: واثكؿ ُأمياه ما لكـ تنظروف إلي
نما لـ يبطؿ صالتو ولـ يأمره باإلعادة ألنو كاف جاىاًل با وفيو أنو تكمـ وأف النبي  لحكـ وا 

إف ىذه الصالة ال يصمح فييا شيء مف كالـ الناس، إنما ىو التسبيح والتكبير "قاؿ لو: 
 )رواه مسمـ(." وقراءة القرآف

قد اختمؼ العمماء في ضابط القمة والكثرة، فقيؿ: الكثير ىو ما يكوف و  العمل الكثير عمدًا: -9
عدا ذلؾ فيو قميؿ. وقيؿ: ىو ما  بحيث لو رآه إنساف مف بعد تيقف أنو ليس في الصالة، وما
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يخيؿ لمناظر أف فاعمو ليس في الصالة. وقاؿ النووي: إف الفعؿ الذي ليس مف جنس الصالة 
ف كاف قميال لـ يبطميا بال خالؼ، واختمفوا في ضبط القميؿ  إف كاف كثيرا أبطميا بال خالؼ وا 

كاإلشارة برد  ه الناس قميالً والجميور أف الرجوع فيو إلى العادة، فال يضر ما يعدوالكثير، 
السالـ، وخمع النعؿ، ورفع العمامة، ووضعيا ولبس ثوب خفيؼ ونزعو، وحمؿ صغير 

وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات ذا، ودلؾ البصاؽ في ثوبو وأشباه ى ووضعو، ودفع مار
عي الشافأصحاب اآلراء في المذىب اتفؽ و  كثيرة متوالية وفعالت متتابعة فتبطؿ الصالة.

عمى أف الكثير إنما يبطؿ إذا تولى فإف تفرؽ بأف خطا خطوة، ثـ سكت زمنا، ثـ خطا 
أخرى، أو خطوتيف، ثـ خطوتيف بينيما زمف إذا قمنا ال يضر الخطوتاف وتكرر ذلؾ مرات 

أما الحركات الخفيفة كتحريؾ و كثيرة حتى بمغ مائة خطوة فأكثر، لـ يضر بال خالؼ. 
ف األصابع في سبحة أو حكة  أو حؿ أو عقد فالصحيح المشيور أف الصالة ال تبطؿ بو وا 

لـ  أف لو كاف يعد اآليات بيده عقداً " كثرت متوالية، لكف يكره. وقد نص الشافعي رحمو ا: 
 ." تبطؿ صالتو، لكف األولى تركو

قاؿ ابف المنذر: أجمع أىؿ العمـ عمى أف مف أكؿ أو شرب في  :األكل والشرب عمداً  -01
 أف عميو اإلعادة. داً ض عامصالة الفر 

:  لقولوويرى أكثر أىؿ العمـ بطالف صالة مف سبؽ اإلماـ عمدًا؛  :عمداً  مسابقة اإلمام -00
أما يخشى أحدكـ إذا رفع رأسو قبؿ اإلماـ أف يجعؿ ا رأسو رأس حمار، أو يجعؿ صورتو "

ـَ َصاَلةٌ فقد قاؿ اإلماـ أحمد: "  .(أخرجو البخاري)" صورة حمار َما  ". وقاؿ  َلْيَس ِلَمْف َسَبَؽ اإْلِ
َماـِ َفَحَراـٌ ِباتَّْفاِؽ اأْلَِئمَِّة . اَل َيُجوُز أِلََحِد " أَ  : رحمو ا ابف تيمية شيخ اإلسالـ مَّا ُمَساَبَقُة اإْلِ

ْد اْسَتَفاَضْت اأْلََحاِديُث َعْف النَِّبيّْ َصمَّى َأْف َيْرَكَع َقْبَؿ إَماِمِو واََل َيْرَفَع َقْبَمُو واََل َيْسُجَد َقْبَمُو . َوقَ 
ـْ َتْبُطْؿ َصاَلُتُو َلِكْف َيَتخَ  ـَ َسْيًوا َل َما َذا َسَبَؽ اإْلِ مَُّؼ َعْنُو المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبالنَّْيِي َعْف َذِلَؾ ... َواِ 

ـَ ... َوَأمَّا إَذا َسَبَؽ اإْلِ  َما ـَ َعْمًدا َفِفي ُبْطاَلِف َصاَلِتِو َقْواَلِف َمْعُروَفاِف ِفي ِبَقْدِر َما َسَبَؽ ِبِو اإْلِ َما
: " رحمو ا تعالى القوؿ ببطالنيا فقاؿ ابف عثيميف وقد رجح الشيخ".   َمْذَىِب َأْحَمد َوَغْيِرهِ 

ِع إماِمِو ِمف وَمف َرَفَع ِمف السجوِد أو ِمف الرُّكوِع قبَؿ إماِمِو فالحكـُ واحٌد، فإذا َرَفَع قبَؿ َرفْ 
ذا َرَفَع ِمف السُّجوِد كذلؾ فصالتو باطَمٌة عمى القوِؿ  الرُّكوِع عالمًا عمدًا فصالُتُو باطمٌة، وا 

". وعف ابف مسعود رضي ا أنو نظر إلى مف سبؽ اإلماـ فقاؿ :" ال وحدؾ  الصحيح
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لؾ ال صالة أي أف الذي لـ يصؿ وحده، ولـ يقتد بإمامو فذ  صميت ، وال بإمامؾ اقتديت"
 لو.

وىو القيقية، فإنو يبطميا باإلجماع، ألنو كالكالـ بؿ أشد، ولما في ذلؾ  بصوت:الضحك  -02
 مف االستخفاؼ والتالعب المنافي لمقصود الصالة، أما التبسـ بال قيقية فإنو ال يبطميا.
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 ثامنلدرس الا
 السنن الرواتب وصالة الوتر

 تب:أواًل: السنن الروا

إضافة لما لصالة النوافؿ مف أجر فالصالة مف خير ما يتقرب العبد بو إلى حكمة مشروعيتيا: 
تجبر النقص في الفرائض، فعف أبي ا تعالى وبيا يتحصؿ العبد عمى الرفعة في الجنة، فإنيا 

ميا، أوؿ ما يحاسب عنو العبد المسمـ يوـ القيامة الصالة، فإف أت قاؿ: "إف ىريرة أف النبي 
ال قيؿ: انظروا ىؿ لو مف تطوع؟ فإف كاف لو تطوع أكممت الفريضة مف تطوعو، ثـ يفعؿ  وا 

 .)رواه أبو داود والنسائي وابف ماجو(بسائر األعماؿ المفروضة مثؿ ذلؾ" 

اختمؼ العمماء في عددىا فمنيـ مف قاؿ أنيا عشر ركعات، فعف ابف عمر رضي ا عددىا: 
بي صمى ا عميو وسمـ عشر ركعات: ركعتيف قبؿ الظير، وركعتيف عنيما قاؿ: "حفظت عف الن

 )رواه البخاري ومسمـ(.بعدىا، وركعتيف بعد المغرب، وركعتيف بعد العشاء، وركعتيف قبؿ صالة الصبح" 
أنيا اثنتا عشرة: كالعشر السابقة لكف قبؿ الظير أربع، لحديث عائشة رضي ا  ومنيـ مف قاؿ
  )رواه البخاري(.قبؿ الظير"  نبي صمى ا عميو وسمـ ال يدع أربعاً كاف ال"عنيا قالت: 

مف صمى ا صمى ا عميو وسمـ يقوؿ: " وعف أـ حبيبة رضي ا عنيا قالت: سمعت رسوؿ
قالت أـ حبيبة: فما تركتيف منذ « اثنتي عشرة ركعة في يوـ وليمة، ُبنى لو بيف بيُت في الجنة

 )رواه مسمـ والترمذي وأبو داود وابف ماجو(.  "ا عميو وسمـ سمعتيف مف رسوؿ ا صمى
 وعميو فإف السنف الرواتب وفؽ الجدوؿ التالي:

 

 عدد السنة البعدية الراتبة عدد السنة القبمية الراتبة الصالة
 - 2 الفجر
 2 4أو  2 الظير
 - - العصر
 2 - المغرب
 2 - العشاء
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 مالحظات ىامة في السنن:
: "ركعتا الفجر خير مف  سنف الرواتب ركتا الفجر، وىما سنة الفجر القبمية، لقولوآكد ال -0

عف ىاتيف الركعتيف: "ولـ يكف  -رضي ا عنيا–ولقوؿ عائشة )رواه مسمـ(. الدنيا وما فييا" 
ـْ َيُكِف النَِّبيُّ "  ، قالت:وعنيا )رواه البخاري(.يدعيما أبدًا"  َواِفِؿ أَشدَّ َتَعاُىَدًا َعَمى َشْيٍء ِمَف النَّ  َل

 )متفٌؽ َعَميِو(." ِمنُو َعَمى َرْكَعَتي الَفْجرِ 

ـّ َحِبيَبَة عف أُ إف في المحافظة عمى صالة أربع ركعات قبؿ الظير وأربع بعدىا أجر عظيـ، ف -2
ظُّْيِر، َوأْرَبٍع َمْف َحاَفَظ َعَمى أْرَبِع َرَكَعاٍت َقْبَؿ ال": ، قالت: قاؿ َرُسوُؿ اِ َرِضَي اُ َعنيا

َمُو المَُّو َعَمى النَّارِ  ، َوَقاَؿ: َحِديٌث َحَسٌف صحيح(. "َبْعَدَىا، َحرَّ  )رواه أُبو َداُوَد َوالتّْرِمِذيُّ

ليس لمعصر سنة راتبة مؤكدة، لكف ىناؾ حديث حسف يدلؿ عمى مشروعية صالة أربع  -3
رحـ ا امرًأ صمى قبؿ قاؿ: " أف النبي  ركعات قبؿ صالة العصر، فعف ابف عمر 

 )رواه أحمد والترمذي وحسنو األلباني(.العصر أربعًا" 

ىناؾ حديث يدلؿ عمى مشروعية صالة ركعتيف في كؿ الصموات بيف األذاف واإلقامة، فعف  -4
َنْيِف : " َبْيَف ُكؿّْ أَذاَنْيِف َصاَلٌة، َبْيَف ُكؿّْ أَذا، َقاَؿ: قاؿ َرُسوؿ اِ عبد ا بف ُمَغفٍَّؿ 

الُمَراُد ِباأَلَذانْيِف: األَذاُف و  .)متفٌؽ َعَميِو(َصاَلٌة، َبْيَف كؿ أذانيف صالة، قاؿ في الثَّاِلثِة: ِلَمْف َشاَء " 
 َواإلَقاَمُة.

 السنة الراتبة الرباعية؟ تصمىمسألة: كيف 
أف يصمييا  مثالً  القبميةراتبة الظير ك السنة الراتبة الرباعيةاألولى لمف أراد أف يصمي  

صالة الميؿ والنيار " :عف النبي   ابف عمر لحديث، وىذا قوؿ الجميور، ركعتيف ركعتيف
ي صحيح مسمـ عف عقبة بف حريث فوجاء  .)رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابف ماجو(" مثنى مثنى

 . "مثنى مثنى ؟ قاؿ : تسمـ مف كؿ ركعتيف : ما معنيقمت البف عمر قاؿ: "

 ، وىذا قوؿ الحنفية.أربعاً  تصمى السنة الراتبة الرباعيةوز أف ويجكما 

 مسألة: ىل يشرع قضاء السنن الرواتب لمن فاتتو؟
ة أقواؿ، غير أنو يشرع قضاء السنف عدعمى  اختمؼ العمماء في قضاء السنف الرواتب 

الشافعي الرواتب إذا فات وقتيا في أصح أقواؿ العمماء، وىذا مروي عف ابف عمر، وىو مذىب 
 ومف األدلة عمى ذلؾ:وأحمد واألوزاعي وغيرىـ، 
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يصمي بعد صالة  عف قيس بف عمرو قاؿ : "رأى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ رجالً  -0
: فقاؿ الرجؿ (،صالة الصبح ركعتاف: )اؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـالصبح ركعتيف فق

فسكت رسوؿ ا صمى ا عميو  ،اآلفإني لـ أكف صميت الركعتيف المتيف قبميما فصميتيما 
 .(رواه أبو داود)وسمـ" 

أـ سممة رضي ا عنيا أنيا رأت النبيَّ َصمَّى اُ عميو وآلو وَسمَّـ يصمي ركعتيف بعد  حديث -4
َيا اْبَنَة َأِبي ُأَميََّة َسَأْلِت َعْف َرْكَعتَْيِف َبْعَد "فقاؿ: ، فسألتو عنيا -وقد نيى عف ذلؾ-صر الع
ْكَعتَْيِف المَّتَْيِف َبْعَد الظُّْيِر َوىُ ال َما َعْصِر، َفِإنَُّو َأَتاِني ُأَناٌس ِمْف َبِني َعْبِد الَقْيِس َشَغُموِني َعف الرَّ

  .)رواه البخاري ومسمـ( "َىاتَافِ 

مسألة: ماذا يفعل المصمي إذا أقيمت الصالة وىو يصمي السنة الراتبة، أيكمميا أم يقطعيا 
 الة الفريضة؟ويدخل في ص

)رواه  " إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة " :قاؿ: قاؿ النبي  عف أبي ىريرة  

، وفي ضوء ىذا الحديث اختمؼ العمماء في ىذه المسألة، غير أف الشيخ ابف عثيميف أجاد مسمـ(
ف والذي نرى في ىذه المسألة: أنؾ إف كنت في الركعة الثانية: فوأفاد عندما قاؿ: " أتميا خفيفة، وا 

ال يجوُز أْف يبتدىَء وفسر الشيخ ابف عثيميف الحديث بأنو  ".كنت في الركعة األولى: فاقطعيا
ورِة، وِمف باِب  صالَة نافمٍة بعَد ُشروِع المقيـِ في اإلقامِة، ألفَّ ِعمَّة النَّيي موجودٌة في ىذه الصُّ

ـُ في الصَّالةِ  مُة،َأولى أف ال َيشرَع في النَّافمِة إذا انتيِت اإلقا قوُلو صّمى ا و . أو إذا َشَرَع اإلما
أي: فال صالَة تُبتدُأ إال المكتوبُة، ألفَّ اإلنساَف إذا ابتدَأ "،  فال صالَة إال المكتوبةُ  "عميو وسّمـ: 

ُر عف صالِة الجماعةِ   .النافمَة في ىذا الوقِت سوؼ يتأخَّ

 ثانيًا: صالة الوتر:

" إف ا  :قاؿ: قاؿ النبي  فعف أبي ىريرة  نة مؤكدة عند الجميور،صالة الوتر سفضميا: 
  .)رواه البخاري ومسمـ(وتر يحب الوتر " 

وطموع الفجر وقت لموتر، فعف عمرو ما بيف صالة العشاء أن  أجمع أىؿ العمماء عمىوقتيا: 
وىي صالة  إف ا زادكـ صالة، " :قاؿ بف العاص قاؿ حدثني أبي بصرة أف رسوؿ ا 

 .)رواه أحمد وصححو األلباني(الوتر، فصموىا فيما بيف العشاء إلى الفجر " 
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فذىب البعض إلى أنيا تصمي ولو بعد طموع الفجر ما لـ واختمفوا في جوازه بعد الفجر،  
فإذا طمع الفجر فال وتر، لقولو ، يصؿ الصبح، وذىب آخروف إلى أنو ال تصمى بعد طموع الفجر

ي ركعة واحدة، توتر لو ما قد صمىميؿ مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكـ الصبح صم: " صالة ال "
 .)رواه البخاري(
وأداء صالة الوتر آخر الميؿ أفضؿ منو في أولو، لكف يستحب تعجيمو أوؿ الميؿ لمف  

مف خاؼ أف ال يقوـ مف  " :قاؿ أف رسوؿ ا  ظف أنو ال يقوـ آخر الميؿ، لما رواه جابر 
ميؿ فميوتر أولو، ومف طمع أف يقوـ آخر الميؿ فميوتر آخر الميؿ؛ فإف صالة أخر الميؿ آخر ال

 .)رواه مسمـ(مشيودة، وذلؾ أفضؿ " 

 عند جميور العمماء، واحدة، ويجوز ذلؾ بال كراىةأقؿ صالة الوتر ركعة عددىا وكيفية أدائيا: 
ف عمر رضي ا عنيما أف رجاًل واستدلوا لذلؾ بما ورد عف اب، عمييا خالؼ األولى واالقتصار

قاؿ: يا رسوؿ ا كيؼ صالة الميؿ؟ قاؿ صمى ا عميو وسمـ: )مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح 
 .مسمـ(البخاري و )رواه  (فأوتر بواحدة

كما أسمفنا،  أدنى الكماؿ لموتر ثالث ركعات، فمو اقتصر عمى ركعة كاف خالؼ األولىو  
لوتر بثالث ركعات جائز عمى صفتيف، كمتاىما مشروعة، وىما: أف وبيف الشيخ ابف عثيميف أف ا

يصمي ركعتيف ويسمـ ثـ يصمي الثالثة وحدىا، أو يصمي الثالث بتشيد واحد، غير أنو ال يشرع 
اَل : " في قولو عف ذلؾ فقد نيى النبي المغرب، أف يصمي ثالثًا بتشيديف وتسميـ كصالة 

   .)رواه الحاكـ والبييقي والدرقطني( " ْغِربَ ُتوِتُروا ِبَثاَلٍث تشبُيوا اْلمَ 
إحدى  والحنابمة ةعند الشافعيالوتر  أكثرف بخمس أو سبع أو أكثر،يجوز اإليتار لمعمـ و  

 ة.قوؿ عند الشافعية ثالث عشرة ركع عشرة ركعة، وفي

 مسألة: ىل يجوز صالة قيام الميل أو التيجد بعد صالة الوتر؟
لما رواه أبو داود  .وال يعيد الوتر لو ذلؾ جازمف الميؿ ف يصمي أأراد مف صمى الوتر ثـ  

والنسائي والترمذي وحسنو عف عمي قاؿ: سمعت رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يقوؿ: " ال 
 وتراف في ليمة".
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كاف يسمـ تسميما  عف عائشة أف النبي يصمي ركعتيف جالسًا بعد الوتر، ف  وقد كاف النبي
كاف يركع  ا وعف أـ سممة: أنو  .)رواه مسمـ(ركعتيف بعد ما يسمـ وىو قاعد،  يسمعنا، ثـ يصمي

 .)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرىـ(ركعتيف بعد الوتر وىو جالس، 

 مسألة: ىل يجوز قضاء صالة الوتر لمن فاتتو؟
عمى  ذىب جميور العمماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البييقي والحاكـ وصححو 

". وروى أبو إذا أصبح أحدكـ ولـ يوتر فميوتر: "قاؿ شرط الشيخيف عف أبي ىريرة أف النبي 
 ".ف ناـ عف وتره أو نسيو فميصمو إذا ذكره: "مقاؿ عف أبي سعيد الخدري أف النبي داود 

الضحى وترًا مشفوعًا  يقضيو وقتإذا طمع الفجر ولـ يوتر المسمـ فالمشروع في حقو أف ف
ف قضاه بعد الظير ال بأس ،بركعة  في ذلؾ. وا 

ف كاف مف  وقضاء الوتر بالنيار يكوف شفعًا، فإذا كاف مف عادتو أنو يوتر بثالث جعميا أربعًا، وا 
أف رسوؿ ا صمى ا : "وذلؾ لحديث عائشة رضي ا عنياعادتو أف يوتر بخمس جعميا ستًا، 

 )رواه مسمـ(. ة"ميؿ صمى مف النيار ثنتي عشرة ركععميو وسمـ كاف إذا غمبو نـو أو وجع عف قياـ ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 الدرس التاسع
 الشكرو التالوة و سجود السيو 

 أواًل: سجود السيو:

عبارة عف سجدتيف يسجدىما المصمي لجبر الخمؿ الحاصؿ في صالتو مف أجؿ  ىو تعريفو:
 و بعده.التسميـ أالسيو قبؿ 

ال يمكنو  حيث إف كؿ إنساف ؛شريعةمف محاسف ال سجود السيو فإ :الحكمة من سجود السيو
العبادة مطموبة عمى  التحرز منو، فالبد مف وقوعو منو في ىذه العبادة العظيمة، ولما كانت ىذه

وبذلؾ يكوف اإلنساف قد أتى  ا،عرضًا لمزيادة والنقص والشؾ فيي، وكاف اإلنساف موجو مخصوص
يو فييا مف أجؿ أف يتالقى النقص الس ، شرع سجودغير الوجو المشروع فينقص ثوابيا بيا عمى

وجبر  إرغاـ لمشيطاف الذي ىو سبب النسياف والسيو فيوسجود السيو ، و في ثوابيا أو بطالنيا
 .لمنقصاف الذي طرأ في الصالة إرضاًء لمرحمف بإتماـ عبادتو وتدارؾ طاعتو

 أسباب سجود السيو: 
بطمت متعمدًا أو قيامًا أو قعودًا  فإف اإلنساف إذا زاد الصالة ركوعًا أو سجوداً  :الزيادة -0

التسميـ بعد  سجدتيف إذا زاد ذلؾ ناسيًا فإف صالتو ال تبطؿ، ولكنو يسجد لمسيو أما، صالتو
صمى الظير   أف رسوؿ ا -رضي ا عنو-بف مسعود  عبد ا لحديث. ثـ يسمـ ثانية

فسجد سجدتيف بعد ، صميت خمساً ، قاؿ: وما ذاؾ :فقاؿ، فقيؿ لو: أزيد في الصالة؟، خمساً 
 )رواه البخاري(. ما سمـ

 النقص: -2

أف يصؿ إلى  ، فال يخمو إما أف يذكره قبؿص اإلنساف ركنًا مف أركاف الصالةإف نق - أ
ما أف ال . لركف وبما بعدهموضعو مف الركعة الثانية؛ فحينئذ يمزمو أف يرجع فيأتي با وا 

الثانية بداًل عف  ، وحينئذ تكوف الركعةيصؿ إلى موضعو مف الركعة الثانيةيذكره إال حيف 
بعد  لمسيو سجدتيف ، وفي ىاتيف الحاليف يسجدرؾ ركنًا منيا فيأتي بدليا بركعةالتي ت

 .تسميـ ثـ يسمـال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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بيف  يجمس ، ولـاألولىالسجدة األولى مف الركعة  : رجؿ قاـ حيف سجدمثاؿ ذلؾ
، ولما شرع في القراءة ذكر أنو لـ يسجد ولـ ة الثانية، ولـ يسجد السجدالسجدتيف

، ثـ يقـو فيأتي بما ، ثـ يسجدجع ويجمس بيف السجدتيفبيف السجدتيف، فحينئذ ير  يجمس
مف السجدة  الرجؿ قاـ ثـ يسمـ. أما إذا  ، ويسجد السيو بعد السالـمف صالتو بقى

، ولكنو لـ الثانية ولـ يجمس بيف السجدتيف ، ولـ يسجد السجدةفي الركعة األولىاألولى 
الركعة ففي ىذه الحاؿ تكوف  ،الركعة الثانية يذكر إال حيف جمس بيف السجدتيف في

ثـ  سجدتيف في صالتو، ويسمـ ثـ يسجد لمسيو ، ويزيد ركعةالثانية ىي الركعة األولى
 .يسمـ

عميو أف يكمؿ ويسجد لمسيو ويسمـ، لحديث  ت الصالةركعاومف صمي أقؿ مف عدد   - ب
إحدى صالتي الَعِشيّْ إما  صمى بنا رسوؿ ا " قاؿ:  -ضي ا عنور - أبي ىريرة

ما العصر، فسمَّـ في ركعتيف، ثـ أتى جذعًا في ِقْبمة المسجد فاستند إلييا  الظير وا 
خرج ُسْرعاُف الناس: ُقِصرت ُمْغَضبًا، وفي القوـ أبو بكر وعمر، فيابا أف يتكمما، و 

 الصالُة، فقاـ ذو اليديف فقاؿ: يا رسوؿ ا أُقصرت الصالة أـ نسيَت؟ فنظر النبي 
يمينًا وشمااًل فقاؿ: ما يقوؿ ذو اليديف؟ قالوا: صدؽ، لـ تصؿّْ إال ركعتيف، فصمى 

فع، قاؿ: ركعتيف وسمـ، ثـ كبَّر ثـ سجد، ثـ كبَّر فرفع، ثـ كبَّر وسجد، ثـ كبَّر ور 
 . (رواه مسمـ والبخاري وأحمد والنَّسائي والترمذي) "وُأخبرت عف عمراف بف حصيف أنو  قاؿ: وسمَّـ

 

 الشك: -4

ؿ ف يحاو أنو يتحرى صالتو، ومعنى التحري إفشؾ المصمي أي تردد في عدد ركعاتو إذا 
فيعمـ بذلؾ  و مرتيفأنو قرأ الفاتحة مرة أ ف يتذكر مثالً أتذكر عدد الركعات التي صالىا ب

ف يتذكر التشيد ونحو ذلؾ، وبعد التحري يستخمص أيحاوؿ و أعدد الركعات التي صالىا 
 :إلى أمريف

طرح الشؾ ويبني عمى ما في ىذه الحالة ينو إحد األمريف، فأف يترجح عنده أ األمر األول:
 -نورضي ا ع–فعف ابف مسعود سجدتيف السيو ثـ يسمـ،  ترجح عنده ويسجد بعد السالـ

َذا ... "قاؿ:  أف النبي  ـْ ِفي َصاَلِتوِ  َواِ  َـّ ِلَيْسُجْد َشؾَّ َأَحُدُك َـّ َعَمْيِو، ُث َواَب، َفْمُيِت ، َفْمَيَتَحرَّ الصَّ
 )رواه مسمـ(. " َسْجَدتَْيفِ 
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؟ وترجح عنده ىو في الركعة الثالثة أو الرابعةالظير ثـ شؾ: ىؿ  : رجؿ يصمىؿ ذلؾامثو 
  .ثـ يسمـ لمسيو، ثـ يسجد تي بركعة، ثـ يسمـفيأ؛ أنيا الثالثة

 -وىو األقؿ منيما–نو ينبني عمى اليقيف إاألمريف فحد أإذا لـ يترجح لو  األمر الثاني:
ذا شؾ : "إقاؿ: قاؿ النبي  -رضي ا عنو–فعف أبي سعيد الخدري ويسجد قبؿ السالـ، 

ح الشؾ، وليبف عمى ما استيقف، ثـ أحدكـ في صالتو فمـ يدر كـ صمى ثالثًا أـ أربعًا فميطر 
ف كاف صمى إتماماً  ،شفعف لو صالتو فإف كاف صمى خمساً  مـ،ؿ أف يسف قبيسجد سجدتي  وا 

 (.وأحمد ـرواه مسم)"  لمشيطاف ألربع كانتا ترغيماً 

الظير فشؾ: ىؿ ىذه الركعة الثالثة، أو الرابعة؟  : رجؿ يصميوى فيو األمرافومثاؿ ما است
، ثـ ؛ فيبني عمى اليقيف وىو األقؿ، ويجعميا الثالثةالرابعة ، أوأنيا الثالثة ولـ يترجح عنده

 .لمسيو قبؿ أف يسمـ يأتي بركعة ويسجد

 ترك التشيد األوسط: -3

َـّ " : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو : ْلُمِغيَرِة ْبِف ُشْعَبَة َقاؿَ َعْف ا ـْ َيْستَِت ْكَعتَْيِف َفَم ـْ ِمْف الرَّ ـَ َأَحُدُك  َقاِئماً  ِإَذا َقا
َـّ َقاِئم، َفْمَيْجِمْس   )رواه أحمد وأبو داود وابف ماجو(."  السَّْيو َفاَل َيْجِمْس َوَيْسُجْد َسْجَدَتيْ  اً َفِإَذا اْسَتَت

 ترؾ التشيد األوسط: ويقوؿ الشيخ ابف عثيميف فيمف
  ًسجد د، ويو يستمر في صالتو وال يرجع لمتشيفإن إف لـ يذكر إال بعد أف استتـ قائما

 لمسيو قبؿ السالـ.

  ف ذكر بعد نيوضو وقبؿ أف يستتـ قائماً و ، وفإنو يرجع ويجمس ويتشيد ويكمؿ صالت ا 
 ويسجد لمسيو قبؿ السالـ.

  ًوال ، ويتشيد ثـ يكمؿ صالتو إف ذكر قبؿ أف ينيض فخذيو عف ساقيو فإنو يستقر جالسا
 .ألنو لـ يحصؿ منو زيادة وال نقص؛ يسجد لمسيو

 جبات الصالة ما ينطبؽ عمى حكـ ترؾ التشيد األوسط.وينطبؽ عمى وا

ما حكم الصالة في حالة نسيان اإلمام الجموس   –رحمو اهلل– وسئل الشيخ ابن باز
الرباعية، بعد أن اعتدل قائمًا لمركعة الثالثة، ففتح الثالثية أو لمتشيد األول في الصالة 

 المصمون عمى اإلمام فنزل إلى التشيد بعد االعتدال؟
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ال يضر و ولكنو رجع  المشروع لو بعد االعتداؿ أف يمضي وأف يتابعوه ويسجد السيو،فأجاب: 
جمسوا معو ويسجد السيو أيضًا، لكف األفضؿ إذا استتـ قائمًا يمضي يلو رجع  إف شاء ا،

ويسجد السيو بعد ذلؾ سجدتيف قبؿ أف يسمـ، وىـ يتابعونو، لكف لو تذكر بعد ما قاـ ورجع 
مسوف معو، وعميو سجود السيو، أما لو تذكر عند القياـ، يمزمو الجموس حتى يتـ فإنيـ يج

التشيد األوؿ وىـ معو كذلؾ، لكف لو استتـ قائمًا فيذا ىو محؿ كراىة عند بعض أىؿ العمـ، 
أما إذا شرع  وجاء في حديث عف المغيرة في ىذا المعنى يدؿ عمى أنو يستمر قائمًا وال يرجع،

  .والحمد  س لو الرجوع، بؿ يستمر وعميو سجود السيو فقط،في القراءة فمي

 قد لخص الشيخ ابف عثيميف أسباب سجود السيو في الجدوؿ التالي:و 
 

 موضع السجود حالتهـــا المســألـــة .م

1. 

 في السالـ قبؿ تماـ
إذا سمـ ) :الصالة

المصمي قبؿ تماـ الصالة 
 . (ناسياً 

د أعازمف طويؿ  إف ذكر بعد مضي
ف ذكر بعد زمف قميؿ كخمس الصالة . وا 

 .دقائؽ فإنو يكمؿ صالتو ويسمـ منيا

يسجد بعد السالـ 
مـ لمسيو سجدتيف ويس

  ثانيةة مر 

2. 

في الزيادة في الصالة : 
إذا زاد المصمي في )

صالتو قيامًا أو قعودًا أو 
 (.ركوعًا أو سجوداً 

إف ذكر بعد الفراغ مف الزيادة فميس عميو 
ف ذكر في أثناء  ،لمسيو إال السجود وا 

 . الزيادة وجب عميو الرجوع عف الزيادة

يسجد بعد السالـ 
مـ لمسيو سجدتيف ويس

 ثانيةة مر 

.3 

إذا )في ترؾ األركاف: 
ترؾ ركف مف أركاف 
الصالة غير تكبيرة 

 . (اإلحراـ ناسياً 

فإف وصؿ إلى مكانو مف الركعة التي 
 ي تركيا وقامت التيتمييا لغت الركعة الت

ف لـ يصؿ إلى مكانة مف ، تمييا مقاميا وا 
الركعة التي تمييا وجب عميو الرجوع إلى 

 بو وبما بعده أتييو محؿ الركف المتروؾ 

يسجد في كمتا الحالتيف 
 مسيولبعد السالـ 

ة مـ مر ويس سجدتيف
 ثانية
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4. 

 :في الشؾ في الصالة
إذا شؾ في عدد )

الركعات ىؿ صمى 
ركعتيف أو ثالثًا فال يخمو 

 (ف حالتيفم

: أف يترجح عنده أحد الحالة األولى
األمريف فيعمؿ بالراجح ويتـ عميو صالتو 

  ثـ يسمـ

أال يترجح عنده أحد ة: الحالة الثاني
األمريف فإنو يبني عمى اليقيف وىو األقؿ 

 ثـ يتـ عميو

يسجد لمسيو بعد  -
ثانية ة مـ مر ويسالسالـ 

 لىفي الحالة األو 
يسجد لمسيو قبؿ  -

في الحالة  السالـ
 الثانية

.5 

: في ترؾ التشيد األوؿ
إذا ترؾ التشيد األوؿ )

وحكـ بقية  (،ناسياً 
الواجبات حكـ التشيد 

 . األوؿ

 إف لـ يذكر إال بعد أف استتـ قائماً  -0
فإنو يستمر في صالتو وال يرجع 

 . لمتشيد

إف ذكر بعد نيوضو وقبؿ أف يستتـ  -2
قائما فإنو يرجع ويجمس ويتشيد 

 . وويكمؿ صالت

عف  إف ذكر قبؿ أف ينيض فخذيو -3
ثـ  ويتشيد ساقيو فإنو يستقر جالساً 

يكمؿ صالتو وال يسجد لمسيو ألنو 
 . لـ يحصؿ منو زيادة وال نقص

يسجد لمسيو قبؿ 
 السالـ

 
نم :سجود السيو موضع ا خالؼ العمماء في األفضؿ سجود السيو يجوز قبؿ السالـ وبعده، وا 

ذا أراد المصمي ال .مف ذلؾ يكبر سجود بعد السالـ فإنو إذا سمـ التسميمتيف يكبر ويسجد، ثـ وا 
 .تسميمتيف ثـ يسمـ ، ثـ يرفع رأسو مكبراً يجمس كما يجمس بيف السجدتيف، ثـ يسجد الثانية مكبراً و 

 مسألة: كيف ينبو المأموم اإلمام حال سيوه؟
ذا كانوا رجااًل سبَّحوا قائميف: إذا سيا اإلماـ فأتى بفعٍؿ في غير موضعو، لـز المأموميف تنبييو، فإ

ف كانوا نساء صفَّْقف ببطوف أكفّْيفَّ عمى ظيور األخرى؛  عف روى البخاري ومسمـ سبحاف ا، وا 
ـْ َشْيٌء َفْمُيَسبِّْح الرَّْجاُؿ، َوُيَصفِّْؽ قاؿ: "   اسيؿ بف سعد أف رسوؿ  ـْ ِمْف َصالِتُك ِإَذا َناَبُك

 يور العمماء.جموىذا قوؿ ".  النَّْساءُ 
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ت؛ ألف ىذا إلماـ بكالـ؛ كأف يقوؿ: زدت بركعة، أو نقصوأجاز بعض العمماء تنبيو المأموـ ل
 الكالـ لمصمحة الصالة، وعميو فإنو ال يبطميا.

 سجود السيو؟ماذا يفعل من نسي  مسألة:
 الفصؿإذا طاؿ  فميسجد، أما نسي اإلنساف سجود السيو حتى سمـ إذا" : ابف عثيميف قاؿ الشيخ

متى ذكر سجد، حتى لو مضت : فإنو يسقط عنو عند أكثر العمماء، وقاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية
عميو ساعة، أو ساعتاف، فإنو يسجد، ولكف الذي يظير لي: أنو ال يسجد إذا طاؿ الفصؿ، أما 

 ". إذا كاف أربع، أو خمس دقائؽ فيسجد، ويسمـ
 

المأموم في صالتو ىل يسجد سجود السيو  والمسألة األخيرة في سجود السيو: إذا سيا
  وحده؟
عند أبي داود وأحمد  ةوراء اإلماـ؛ لما ثبت في حديث أبي ىرير  لمسيو شرع لممأمـو أف يسجدال ي

 اإلماـ وعميو إذا سيا المأمـو وراء اإلماـ ؛ فإنو"،  اإلمام ضامن قاؿ: " بي في مسنده : أف الن
 لمسيو لوحده عند تسميـ اإلماـ. و، وال يسجد المأموـعنو السييحمؿ 

منيما بال  خمؼ اإلماـ َتحمَّؿ اإلماـ سيَوه وال يسجد واحدٌ المأموـ َسَيا  إذا" : قاؿ اإلماـ النووي
إذ  -صمَّى ا عميو وسمَّـ-قاؿ: "بينا أنا مع رسوؿ ا  -رضي ا عنو-خالؼ لحديث معاوية 

ياه، ما بالكـ عطس رجٌؿ مف القوـ فقمت: يرحمؾ ا، فحدق ني القـو بأبصارىـ فقمت: واُثكؿ أمّْ
؟ فضرب القوـُ بأيدييـ عمى أفخاذىـ، فممَّا انصرؼ رسوؿ ا  صمَّى ا عميو  -تنظروف إليَّ

 -نيىا ما ضربني وال كر منو، و  اً أحسف تعميم بأبي وأمّْي ىو ما رأيت ُمَعمّْماً  -دعاني  -وسمَّـ 
صمح فييا شيٌء مف كالـ الناس إنما ىي التسبيح والتكبير وقراءة )إف صالتنا ىذه ال يقاؿ: 
رواه اإلماـ مسمـ وأبو داود والنسائي، قاؿ الشيخ أبو حامد: وبيذا قاؿ جميع العمماء إال  (؛القرآف

  ."مكحواًل فإنو قاؿ: يسجد المأموـ لسيو نفسو
: وال -رحمو ا- عثيميفلشيخ ابف اقاؿ والراجح أنو ال سجود عمى المأموـ إال تبعًا إلمامو، فقد 

  ". سجود عمى مأموـ إال تبعًا إِلمامو
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 ثانيًا: سجود التالوة:
 أفَّ النبيَّ  - رضي ا عنو - فعف ابِف مسعودٍ ة، ثبتت مشروعية سجود التالوة بالُسنَّ مشروعيتو: 

   ومسمـ(.)رواه البخاري و " ﴾ فسجد فييا، وسجَد َمف كاَف مع َوالنَّْجـِ  ﴿ أ:قر  
: فسجد فييا، فقمتُ  ،﴾ إَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ  ﴿ :صمَّيُت مع أبي ىريرَة الَعَتمة فقرأَ  ؿ:عف أبي رافٍع قاو 

 )رواه البخاري ومسمـ(."  ، فما أزاُؿ أسجُد فييا حتَّى ألقاه  القاِسـِ  سجدُت بيا خمؼ أبي ؿ:ما ىذه؟ فقا

فسجد،  ذا قرأ ابُف آدـَ السَّجدةَ إ : "ا  رسوؿُ  اؿقعف أبي ىريرة رضى ا عنو قاؿ:  فضمو:
فسَجَد؛ فمو الجنَُّة، وُأِمْرُت بالسُّجود فعصْيُت؛  يا َوْيَمُو، ُأِمَر بالسُّجودِ : اعتزَؿ الشَّيطاُف يبكي، يقوؿُ 

 )رواه مسمـ(." فِمَي النَّار

ألف النبي صمى ا ؛ علمقارئ والمستم سنة سجود التالوة إلى أف الفقياء جميورذىب حكمو: 
 -َرِضي المَّو َعْنو-عف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب فعميو وسمـ فعمو وتركو، فدؿ ذلؾ عمى عدـ الوجوب، 

ى اُس، َحتَّ َقَرَأ َيْوـَ اْلُجُمَعِة َعَمى اْلِمْنَبِر ِبُسوَرِة النَّْحِؿ َحتَّى ِإَذا َجاَء السَّْجَدَة َنَزَؿ َفَسَجَد َوَسَجَد النَّ  أنو
َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َنُمرُّ ِبالسُُّجوِد َفَمْف  :ِإَذا َكاَنِت اْلُجُمَعُة اْلَقاِبَمُة َقَرَأ ِبَيا َحتَّى ِإَذا َجاَء السَّْجَدَة َقاؿَ 

ـْ َيْسُجْد ُعَمُر َرِضي المَّو َعْني ـَ َعَمْيِو، َوَل ـْ َيْسُجْد َفاَل ِإْث َوَزاَد َناِفٌع َعِف اْبِف ، ـَسَجَد َفَقْد َأَصاَب َوَمْف َل
ـْ َيْفِرِض السُُّجوَد ِإالَّ َأْف َنَشاءَ   )رواه البخاري(.  ُعَمَر َرِضي المَّيـ َعْنيَما ِإفَّ المََّو َل

إذا لـ يسجد القارئ ال يسجد المستمع؛ ألف المستمع تبع فييا القارئ، فقد جاء في غير أنو 
سورة النجـ فمـ يسجد فييا ولـ يسجد النبي  النبي صحيح البخاري أف زيد بف ثابت قرأ عمى 

. 

 مواضعو:
رضي ا -فَعْف َعْمِرو ْبِف اْلَعاِص ، في القرآف الكريـ خمسة عشر موضعاً مواضع سجود التالوة 

آِف، ِمْنَيا َثاَلٌث ِفي َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْقَرَأُه َخْمَس َعْشَرَة َسْجَدًة ِفي اْلُقرْ  -عنو
ِؿ َوِفي ُسوَرِة اْلَحجّْ َسْجَدَتافِ  رة سو ): عمى الترتيب وىي، (مالؾو و وأبو داود وابف ماج أخرجو الترمذي) (اْلُمَفصَّ

اآلية  -سورة اإلسراء ،51اآلية  -سورة النحؿ، 05اآلية  -سورة الرعد، 216اآلية  -األعراؼ
 -سورة الفرقاف، 77اآلية  -سورة الحج ،08 اآلية -الحجسورة ، 58اآلية  -سورة مريـ ،019
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سورة  ،24اآلية  -ص ، سورة05 اآلية -سورة السجدة، 26 اآلية -سورة النمؿ، 61اآلية 
 (.09 اآلية -سورة العمؽ، 20اآلية  -نشقاؽ، سورة اال62اآلية  -سورة النجـ، 38اآلية  -فصمت

 صفتو ودعاؤه:
يسجد سجدة  ،مف سجدات التالوة الخمسة عشر المذكورة أعاله إذا مر القارئ بآية فييا سجدة

كبر لرفعو مف السجود، ودليؿ ىذا التكبير أنو قد ورد يسجد، ثـ يكبر ثـ واحدة، وصفة ذلؾ بأف ي
 .عنو عميو الصالة والسالـ أنو كاف يكبر في كؿ خفض ورفع

 ويقاؿ فيو إحدى األدعية التالية:
وجيي  سجدَ : يقوُؿ في سجوِد الُقرآف  رسوُؿ ا كافَ  ت:لقا -ضي ا عنيار - عف عائشةَ  -0

ِتو، فتباَرَؾ اُ  )رواه الترمذي وأبو داود  .أحسُف الخاِلقيف لمَّذي خمَقو، وشؽَّ سمَعو وبصَره بحوِلِو وقوَّ

 .والنسائي وصححو األلباني(

 ،سوؿ افقاؿ: يا ر   جاء رجؿ إلى رسوؿ ا قاؿ: ،رضي ا عنيما ابف عباس عف -2
، فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتيا مة وأنا نائـ كأني أصمي خمؼ شجرةرأيتني المي

، وتقبميا راً ، واجعميا لي عندؾ ذخ، وضع عني بيا وزراً الميـ اكتب لي بيا عندؾ أجراً : تقوؿ
ىو ، فسمعتو و سجدة ثـ سجد  فقرأ النبي : ابف عباس قاؿ . داود مني كما تقبمتيا مف عبدؾ

 ( وابف ماجو ، الترمذي رواه) .ؿ ما أخبره الرجؿ عف قوؿ الشجرةيقوؿ مث

3-  ًً ، فقد أشار إلى ذلؾ سبحاف ربي األعمى كما في سجود الصالةا: أف يقوؿ فيي يجوز أيضَا
 اإلماـ أحمد فقاؿ: " أما أنا فأقوؿ: سبحاف ربي األعمى".

 

يشترط فيو ما يشترط لمصالة مف  ذىب جميور العمماء إلى أف سجود التالوةما يشترط فيو: 
. بينما ذىب غيرىـ إلى عدـ ، وىذا ىو األفضؿ واألكمؿالطيارة واستقباؿ القبمة وسائر الشروط

  شيخ اإلسالـ ابف تيمية.اشتراط ذلؾ؛ ألف السجود ليس بصالة، ورجح ذلؾ 
 

 لتالوة تسميم؟مسألة: ىل لسجود ا
 عمى قوليف: لعمماء في ىذه المسألةاختمؼ ا

التسميـ ال ُيشرع لسجود التالوة ألنو لـ ينقؿ عف أف قوؿ جميور أىؿ العمـ وىو الراجح، و  -0
مف أحدث ؿ: "أنو قا صمي ا عميو وسمـ ح عنوالنبي صمي ا عميو وسمـ أنو فعمو، وقد ص

مف عمؿ عماًل ليس عميو : "مسمـ وفي رواية. (متفؽ عميو) "في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد
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ابف المنذر: قاؿ أحمد، أما التسميـ فال أدري  ي: " قاؿفي المغن ابف قدامة قاؿ". يو ردأمرنا ف
يو تسميـ وروي ذلؾ ما ىو. قاؿ النخعي، والحسف، وسعيد بف جبير، ويحيى بف وثاب: ليس ف

 ". عف أبي حنيفة

ميو نكر عف سجود التالوة ال يُ سمـ م وعميو مفذىب الشافعية إلى السالـ لسجود التالوة،  -2
 ذلؾ.

 من مر بآية سجدة تالوة في الصالة، أيسجد أم ال؟مسألة: 
 ،سجدة تالوة في صالتو أف يسجد مف غير فرؽ بيف الفريضة والنافمةيستحب لمف قرأ آية فييا 

أف يكره أف يقرأ بيا اإلماـ  لكف يكره وسواًء كاف منفردًا أو في جماعة، في صالة سرية أـ جيرية.
مف االختالط عمى المأموميف، وىذا مذىب جميور  لما يخشى سجد بياوي في الصالة السرية

 العمماء.
والمأموـ في الصالة تابع لإلماـ وعميو فإنو غير واجب عميو السجود فإما أف يسجد بيا أو ال، 

ف ترؾ لـ يسجد ألنو مأمور بمتابعتو ومنيي عف  في سجود التالوة إف سجد تابعو عمى السجود وا 
 .مخالفتو

: إذا سجد اإلمام لمتالوة فظن المأموم أن اإلمام ركع فركع ابن عثيمين ل فضيمة الشيخسئوقد 
  فما الحكم؟

إلماـ إذا سجد اإلماـ لمتالوة فظف المأمـو أنو ركع ثـ ركع بناء عمى أف ا" فأجاب فضيمتو بقولو:  
 قد ركع ، فال يخمو مف حاليف:

يجب عميو أف يسجد اتباعًا في ىذه الحالة ، فف يعمـ بأف اإلماـ ساجد وىو راكع: أإحداىما
 .إلمامو

، وحينئذ نقوؿ لممأمـو جد إال بعد أف يقوـ مف السجدة: أف ال يشعر أف اإلماـ ساالحاؿ الثانية
، ألف بع اإلماـ واركع مع إمامؾ واستمر، وسجود التالوة سقط عنؾ حينئذالذي ركع ارفع اآلف وتا

نما يجب عميؾ متابعة سجود التالوة ليس ركنًا في الصالة  حتى يحتاج أف تأتي بو بعد إمامؾ، وا 
 ." والمتابعة ىنا قد فاتت فيي سنة قد فات محميا وتستمر في صالتؾ ،لإلماـ
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 مسألة: إذا كانت السجدة آخر السورة، ماذا يفعل؟
 إذا قرأ سجدة التالوة في الصالة، وكانت آخر السورة، فيو مخير بيف ثالثة أمور:

 دة التالوة ثـ يقـو فيقرأ سورة أخرى ثـ يركع.أف يسجد سج -0

 كبر فيقوـ، ثـ يركع مف غير زيادة قراءة.أف يسجد ثـ ي -2

  ف سجود التالوة سنة وليس واجبًا.ألويركع مباشرة؛ أف ال يسجد سجود التالوة  -3

سبحان اهلل والحمد هلل وال : ىل يجوز االكتفاء بالتسبيحوالمسألة األخيرة في سجود التالوة:  
 ؟ عن السجود لمتالوة اً عوض أو غيره من التسابيح ال حول وال قوة إال باهللواهلل أكبر إلو إال اهلل 

، بؿ ىذا مف البدع  السجود سبيح أو شيء مف األذكار بداًل مفال يصح اإلتياف بالت  
مَّى المَُّو ُؿ المَِّو صَ فَعْف َعاِئَشَة رضي ا عنيا َقاَلْت : َقاَؿ َرُسو . المحدثة التي ينبغي النيي عنيا

 .(متفؽ عميو)" َمْف َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َىَذا َما َلْيَس ِمْنُو َفُيَو َردّّ ": َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

َلْيؾ اْلَمِصيُر( رحمو ا عف قوؿ بعضيـَوُسِئَؿ ابف حجر   : )َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنؾ َربََّنا َواِ 
 ؟ٍث َأْو َعْجٍز َعْف السُُّجودِ آِلَيِة السَّْجَدِة ِلَحدَ  ِعْنَد َتْرِؾ السُُّجودِ 

ـَ السَّْجَدِة ، َبْؿ ُيْكَرُه َلُو َذِلَؾ إْف َقَصَد اْلِقَراَءَة أَلنَُّو  : "َفَأَجابَ  ـْ إفَّ َذِلَؾ اَل َأْصَؿ َلُو . َفاَل َيُقوـُ َمَقا َل
 .َيِرْد ِفيِو َشْيٌء"

ونحف  : عندما نقرأ في كتاب ا وتمر عمينا سجدة ، وسئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا 
، كالمدرسة وغيرىا نقوؿ )ال إلو إال ا وحده ال شريؾ لو ، لو في مكاف غير المسجد والمصمى

ذا كاف ال يجوز الممؾ ولو الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير( أربع مرات، فيؿ يجوز ذلؾ أـ ال  ؟ وا 
  ؟فماذا نفعؿ

ارئ بآية سجدة، فإف كاف في محؿ يمكنو فيو السجود فميسجد استحبابًا ، وال إذا مر الق: " فأجاب
يجب السجود عمى القوؿ الراجح ؛ ألنو ثبت عف عمر بف الخطاب رضي ا عنو ، أنو قرأ وىو 

إف ا ): يخطب يوـ الجمعة آية السجدة فنزؿ وسجد، ثـ قرأىا في الجمعة الثانية فمـ يسجد وقاؿ
ذا لـ يسجد فإنو ال يقوؿ شيئًا بدؿ السجودلـ يفرض عمينا  ألف ذلؾ  ؛السجود إال أف نشاء( وا 

، ولـ جد فييابدعة، ودليمو أف زيد بف ثابت قرأ عند النبي صمى ا عميو وسمـ سورة النجـ فمـ يس
 .يعممو النبي صمى ا عميو وسمـ شيئًا يقولو بداًل عف السجود"
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 ثالثًا: سجود الشكر:

سجدة واحدة يسجدىا االنساف المسمـ إذا حمت عميو نعمة أو اندفعت عنو نقمة شكرًا ىو تعريفو: 
 . تبارؾ وتعالى

أنو كاف "  :ػ عف النبي  رضي ا عنو أبي بكرَة ػ عف وغيره، أبو داود، روى دليل مشروعيتو:
 ."  اً ا شاكر إذا جاءه أمر سرور، أو بشر بو خرَّ ساجدً 

ع في ىذه السجدة التسبيح، والشكر، والحمد بأي صيغة كانت، ويحمد ا المشرو  ما يقال فيو:
قاؿ الشيخ ابف باز تعالى عمى النعمة، أو اندفاع النقمة؛ ألف المقاـ مقاـ حمد وشكر وثناء، 

يقاؿ فيو ما يقاؿ في سجود الصالة: سبحاف ربي األعمى، سبحاف ربي  سجود الشكر"  رحمو ا:
ـ ربنا وبحمدؾ، الميـ اغفر لي، سبوح قدوس رب المالئكة والروح، ويدعو األعمى، سبحانؾ المي

فيو بما يسر ا مف الدعوات الطيبة، ويشكر ا في سجود الشكر زيادة، يشكر ا عمى النعمة 
 ...". التي بمغتو

         .ال يشترط لو الطيارة وال استقباؿ القبمة؛ ألنو ليس بصالة، ولكف يستحب ذلؾ ما يشترط فيو:
ويفتقر سجود الشكر إلى شروط الصالة وحكمو في الصفات " في المجموع: النووي قاؿ اإلماـ

 ." وغيرىا حكـ سجود التالوة خارج الصالة
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 درس العاشرال
 الصموات المسنونة

 :صالة الضحىأواًل: 

ة مسنونة ا، وىي صالالضحى عند الفقياء: ما بيف ارتفاع الشمس إلى زوالي: ووقتيا تعريفيا
، وقت الزواؿ يقـو قائـ الظييرة وتنتيي حيف ، د ُقرابة ربع ساعة مف طموع الشمسبع وقتيا يبتدئ
 .الظير بنحو ربع ساعة أو أكثر قميالً صالة قبؿ دخوؿ وقت  وذلؾ

صالة "قاؿ:   أف تؤخر إلى أف يشتد الحر، لحديث زيد بف أرقـ أف النبي  وأفضؿ وقتيا:
فتجد  -وىي الرمؿ–ومعناه: أف تحمى الرمضاء )رواه مسمـ وأحمد(. " ِمُض الفصاؿاألوَّابيف حيف َترْ 

  .ىذه الحرارة الفصاُؿ )صغاُر اإلبؿ( بخفافيا

  ، ومف ذلؾ:عمييا  وحث النبي ثبتت أحاديث كثيرة في فضميايا والحث عمييا: فضم
مف أحدكـ  ُسالمىُيصبح عمى كؿّْ "  :حديث أبي ذر رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  -0

صدقة، فكؿ تسبيحة صدقة، وكؿ تحميدة صدقة، وكؿ تيميمة صدقة، وكؿ تكبيرة صدقة، 
وأمر بالمعروؼ صدقة، ونيى عف المنكر صدقة، ويجزئ مف ذلؾ ركعتاف يركعيما مف 

 .)رواه مسمـ وأبو داود وأحمد(" الضحى

وف وثالثمائة مفصؿ، في اإلنساف ست" قاؿ:  عف بريدة رضي ا عنو: أف رسوؿ ا  -2
ف الذي يطيؽ يا رسوؿ ا؟ قاؿ: قالوا: فم« عميو أف يتصدؽ عف كؿ مفصؿ منيا صدقة

النخامة في المسجد يدفنيا، أو الشيء ينحيو عف الطريؽ، فإف لـ يقدر فركعتا الضحى "
 . )رواه أبو داود وأحمد(" تجزئ عنو

عيا، وتأكد مشروعيتيا، وأف والحديثاف يدالَّف عمى عظـ فضؿ صالة الضحى وكبر موق
 .ركعتييا تجزياف عف ثالثمائة وستيف صدقة، وما كاف كذلؾ فيو حقيؽ بالمواظبة والمداومة

بثالث: صياـ ثالثة أياـ مف كؿ شير، وركعتي   أوصاني خميمي "حديث أبي ىريرة قاؿ:  -3
 . (البخاري ومسمـ)رواه "  الضحى، وأف أوتر قبؿ أف أرقد

ة قالت: قمت لعائشة: أكاف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يصمي حديث معاذة العدوي -4
 . )رواه مسمـ وابف ماجو( "ويزيد ما شاء نعـ، أربعاً "الضحى؟ قالت: 
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 عدد ركعاتيا:  
 صالة الضحى عمى ثالثة أقواؿ:  ىافي أكثر العمماء  اختمؼف، لكف ال خالؼ في أف أقميَّا ركعتا

  ة.ذىب المالكية والشافعية والحنابماألوؿ: أكثرىا ثماف ركعات: وىو م
 .نتا عشرة ركعة: وىو مذىب الحنفيةالثاني: أكثرىا اث

 .يا: وىو مروي عف جماعة مف السمؼالثالث: ال حد لعدد ركعات

 :صالة االستخارةثانيًا: 
مف األمور المباحة، والتبس عميو وجو الخير والصواب فيو، فإنو ُيَسفُّ لو أف  اً مف أراد أمر  

ثـ يدعو عقبيما بالدعاء  -أية ركعتيف ولو مف السنف الرواتب–ي ركعتيف مف غير الفريضة يصم
 الوارد في الحديث اآلتي: 

يعمّْمنا االستخارة في األمور كميا، كما يعممنا  عف جابر بف عبد ا قاؿ: كاف رسوؿ ا 
َـّ أحدكـ باألمر، فميركع ركعتيف" مف القرآف، يقوؿ:  السورة مف غير الفريضة، ثـ ليُقْؿ:  إذا َى

الميـ إني أستخيرؾ بعممؾ، وأستقدرؾ بُقدرتؾ، وأسألؾ مف فضمؾ العظيـ، فإنؾ تقدر وال أقدر، »
لي  وتعمـ وال أعمـ، وأنت عالَّـ الغيوب، الميـ إف كنت تعمـ أف ىذا األمر ]وُيسمّْي حاجتو[ خيراً 

فاقدره لي ويسَّره لي، ثـ بارؾ لي فيو.  في ديني ومعاشي وعاقبة أمري )أو قاؿ: عاجمو وآجمو(
ف كنت تعمـ أف ىذا األمر شرّّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري )أو قاؿ: عاجمو وآجمو(  وا 

)رواه البخاري والترمذي وأبو داود "  فاْصِرْفُو عنّْي واصرفني عنو، واقدر لي الخير حيث كاف ثـ ارضني بو

 والنسائي وابف ماجو(.

 : النتباه إلى التنبييات التاليةومف الجدير ا 
 ،االستخارة إنما تشرع عند اليْـّ بأمر مباح، فال تشرع في المستحبات إال في التخيير بينيما -0

 الواجبات والمحرمات. ال تشرع في و 
ينبغي أف يفعؿ بعد االستخارة ما ينشرح لو، فال ينبغي أف يعتمد عمى انشراح كاف لو فيو  -2

ال فال يكوف مستخير  اً تخير ترؾ اختياره رأسينبغي لممسىوى قبؿ االستخارة، بؿ  ، بؿ  اً وا 
 .ليواه اً يكوف مستخير 

نما  -3 ليس مف شرط االستخارة أف يرى صاحبيا رؤيا في منامو كما يعتقده كثير مف العواـ، وا 
 تكوف بما ينشرح لو الصدر، أو يأوؿ لو األمر بطبيعتو وفؽ ما اختاره ا تعالى. 
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شًرا فعميو أف  -ىو–يار ا تعالى لمعبد عمى غير ىواه، أو عمى ما يراه ربما جاء اخت -4
ـْ  ـْ َوَعَسى َأف ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُىَو َشرّّ لَُّك يستسمـ  وألمره }َوَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر لَُّك

ـْ اَل َتْعَمُموَف{ ـُ َوَأنُت َوالمَُّو َيْعَم
 . (2106)سورة البقرة:  

 االستخارة دعاء فال بأس بتكرارىا.  -5
 

 مسألة: متى وقت دعاء االستخارة قبل السالم أم بعده؟
ف وقوؿ العمماء مختمفوف في وقت دعاء االستخارة،  الجميور أف الدعاء بعد السالـ أفضؿ، وا 

فقد  رحمو ا الدعاء بعد السالـ عثيميفبف الشيخ ا حورج .كاف لو دعا قبؿ السالـ أجزأه ذلؾ
والدعاء يكوف بعد السالـ كما دؿ عميو قولو )فميصؿ ركعتيف مف غير الفريضة ثـ " قاؿ ما لفظو:

ليقؿ( وىذا صريح في الترتيب أف الدعاء يكوف بعد صالة الركعتيف وأما الدعاء في غير 
 ".  االستخارة فاألفضؿ لمف أراد أف يدعو ا عز وجؿ بشيء أف يدعوه قبؿ أف يسمـ

 صالة الحاجة:ثالثًا: 
ورد في سنف الترمذي وابف ماجو وغيرىما مف حديث عبد ا بف أبي  دليل مشروعيتيا وحكميا:

أوفى أف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ: "مف كانت لو إلى ا حاجة أو إلى أحد مف بني آدـ 
ا عميو  فميتوضأ فميحسف الوضوء ثـ ليصؿ ركعتيف ثـ ليثف عمى ا وليصؿ عمى النبي صمى

وسمـ ثـ ليقؿ ال إلو إال ا الحميـ الكريـ سبحاف ا رب العرش العظيـ الحمد  رب العالميف 
أسألؾ موجبات رحمتؾ وعزائـ مغفرتؾ والغنيمة مف كؿ بر والسالمة مف كؿ إثـ ال تدع لي ذنبا 

راحميف " زاد ابف ماجو إال غفرتو وال ىما إال فرجتو وال حاجة ىي لؾ رضا إال قضيتيا يا أرحـ ال
 في روايتو " ثـ يسأؿ ا مف أمر الدنيا واآلخرة ما شاء فإنو يقدر". 

ا فيذه الصالة بيذه الصورة سماىا أىؿ العمـ صالة الحاجة. وقد اختمؼ أىؿ العمـ في العمؿ بيذ
لموسوعة ونقؿ مؤلفو ا يرى بصحتيا واستحبابيا،فعامة الفقياء ، الحديث بسبب اختالفيـ في ثبوتو

نما اختمفوا ف ة: ي صفتيا، جاء في الموسوعة الفقييالفقيية اتفاؽ الفقياء عمى مشروعيتيا، وا 
واختمؼ في عدد ركعات صالة الحاجة، فذىب ... اتفؽ الفقياء عمى أف صالة الحاجة مستحبة  "

ف، والمذىب المالكية والحنابمة ػ وىو المشيور عند الشافعية وقوؿ عند الحنفية ػ إلى أنيا ركعتا
عند الحنفية أنيا أربع ركعات، وفي قوؿ عندىـ ػ وىو قوؿ الغزالي ػ إنيا اثنتا عشرة ركعة، وذلؾ 

 ". الختالؼ الروايات الواردة في ذلؾ، كما تنوعت صيغ الدعاء لتعدد الروايات
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وقد سئؿ الشيخ رحميما ا، ابف عثيميف وابف باز عدـ صحتيا ومنيـ  ويرى بعض أىؿ العمـ
صالة الحاجة ىي أخت صالة التسبيح أيضًا لـ " بف عثيميف عف حكـ صالة الحاجة، فأجاب: ا

واإلنساف إذا احتاج إلى ربو في حاجة وىو  يءيصح فييا عف النبي صمى ا عميو وسمـ ش
محتاٌج إلى ربو دائمًا فميسأؿ ا سبحانو وتعالى عمى الصفات المعروفة الصحيح الواردة عف 

أما ىذه الصالة فال أصؿ ليا صحيحًا يرجع  ،ا عميو وسمـ والمعروفة بيف األمةالنبي صمى 
 ا.أف يقوـ بي المسمـ يو فال ينبغي لإلنسافإل

فمـ يرد نص بخصوص وقت معيف ألدائيا، وعميو فإنيا تأخذ حكـ نوافؿ الصموات فيجوز  :وقتيا
كراىة، ويفضؿ فعميا في األوقات أداؤىا لياًل أو نيارًا في أي وقت، سوى أوقات النيي أو ال

 .الفاضمة كجوؼ الميؿ وغيره

ختمؼ في عدد ركعات صالة الحاجة، فذىب المالكّية والحنابمة، وىو المشيور ا عدد ركعاتيا:
أربع ركعات، وفي   : عند الّشافعّية، وقوؿ عند الحنفّية إلى أّنيا ركعتاف، والمذىب عند الحنفّية أّنيا

مذىب الجميور ىو أف صالة وعميو فإف  .إّنيا اثنتا عشرة ركعة  : لغزاليّ قوؿ عندىـ وىو قوؿ ا
 .الحاجة ركعتاف

 :أو التسابيح صالة التسبيحرابعًا: 

: نوع مف صالة النفؿ تفعؿ عمى صورة خاصة يأتي بيانيا، أو التسابيح صالة التسبيحتعريفيا: 
نما سميت  ييا في كؿ ركعة خمس التسبيح، فف لما فييا مف كثرة« أو التسابيح صالة التسبيح»وا 

  ة.وسبعوف تسبيح

 ختمؼ أىؿ العمـ في حكميا الختالفيـ في ثبوت الحديث الوارد فييا وىو: ا: ياحكم
يا عباس يا عماه أال أعطيؾ " قاؿ لمعباس بف عبد المطمب:  حديث ابف عباس أف رسوؿ ا 

عمت ذلؾ غفر ا لؾ ذنبؾ أولو أال أمنحؾ أال أحبوؾ أال أفعؿ بؾ؟ عشر خصاؿ إذا أنت ف
وآخره قديمو وحديثو خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعالنيتو، عشر خصاؿ أف تصمي أربع 
ركعات تقرأ في كؿ ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت مف القراءة في أوؿ ركعة وأنت قائـ 

مرة ثـ تركع فتقوليا وأنت راكع قمت سبحاف ا والحمد  وال إلو إال ا وا أكبر خمس عشرة 
عشًرا ثـ ترفع رأسؾ مف الركوع فتقوليا عشًرا ثـ تيوي ساجًدا فتقوليا وأنت ساجد عشًرا ثـ ترفع 
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رأسؾ مف السجود فتقوليا عشًرا ثـ تسجد فتقوليا عشًرا ثـ ترفع رأسؾ فتقوليا عشًرا، فذلؾ خمس 
تطعت أف تصمييا في كؿ يوـ مرة وسبعوف في كؿ ركعة، تفعؿ ذلؾ في أربع ركعات، إف اس

فافعؿ فإف لـ تفعؿ ففي كؿ جمعة مرة فغف لـ تفعؿ ففي كؿ شير مرة فإف لـ تفعؿ ففي كؿ سنة 
 .)رواه أبو داود وابف ماجو( " مرة فإف لـ تفعؿ ففي عمرؾ مرة

 وقد اختمؼ أىؿ العمـ في حكميا عمى ثالث أقواؿ:  
ؾ وغير واحد مف أىؿ العمـ، وبعض الشافعية وىؤالء األوؿ: أنيا مستحبة: وبو قاؿ ابف المبار 

 صححوا الحديث فقالوا بو. 
قالوا: لو لـ يثبت الحديث فييا فيي ة، الثاني: أنيا ال بأس بيا )جائزة(: وبو قاؿ بعض الحنابم

 .مف فضائؿ األعماؿ فيكفي فييا الحديث الضعيؼ
 ؿ: ما تعجبني، قيؿ لو: لـ؟ قاؿ: ليسالثالث: أنيا غير مشروعة وىو مذىب اإلماـ أحمد، فقد قا

ورجح شيخ اإلسالـ ابف تيمية وابف عثيميف وابف باز عدـ  ر.فييا شيء يصح، ونفض يده كالُمنك
 صحة صالة التسابيح
، وصححيا جمع، وألؼ في تصحيحيا ابف ناصر الديف بيح اإلماـ مسمـوقد صحح صالة التس

إماـ ىذا العصر  وصححيع طرؽ صالة التسابيح، كتابو )الترجيح في صالة التسابيح(، فجمع جم
في صحيح الترغيب وقاؿ عنو:  صالة التسابيح حديث الحديث الشيخ األلباني رحمو افي 

 صحيح لغيره.

 :والخسوف صالة الكسوفخامسًا: 

ذىاب ضوء أحد النيّْريف )الشمس والقمر( أو  عند صالة تؤدى بكيفية مخصوصةىي تعريفيا: 
  .، وقيؿ: الكسوؼ لمشمس، والخسوؼ لمقمرلمكسوؼره إلى سواد، والخسوؼ مرادؼ بعضو، وتغيُّ 

 سنة مؤكدة أو خسوؼ القمر ذىب جميور أىؿ العمـ إلى أف الصالة لكسوؼ الشمسحكميا: 
 وتصمي جماعة عمى الرأي الراجح.

ى النبي صم حديث المغيرة أفل وقت صالة الكسوؼ مف ظيور الكسوؼ إلى حيف زوالو،وقتيا: 
إف الشمس والقمر آيتاف مف آيات ا، ال ينكسفاف لموت أحد وال لحياتو، " ا عميو وسمـ قاؿ: 

  )رواه البخاري ومسمـ(."  فإذا رأيتموىا فادعوا ا، وصموا حتى ينجمي...
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فإف انجمى بعضيا جاز  ،انجالء جميعياتفوت صالة كسوؼ الشمس بأحد أمريف: فواتيا: 
 غروبيا كاسفة. . و لمباقيالشروع في الصالة 

  .طموع الشمس. و االنجالء الكامؿوتفوت صالة خسوؼ القمر بأحد أمريف: 

 : أو الخسوف ما يستحب لمن رأى الكسوف
في حديث عائشة أف النبي فاإلكثار مف الذكر واالستغفار والتكبير والصدقة وسائر الُقَرب:  -0

)رواه " عوا ا وكبّْرا وصمُّوا وتصدقوا... ... فإذا رأيتـ ذلؾ فاد"ا عميو وسمـ قاؿ: صمى 

 البخاري ومسمـ(.

 .، لما ثبت عف النبي الخروج لمصالة جماعة في المسجد -2

مف غير أذاف وال إقامة: فعف عبد ا بف عمرو رضي ا « الصالة جامعة»النداء لمصالة بػ -3
مـ نودي: إف الصالة لما كسفت الشمس عمى عيد رسوؿ ا صمى ا عميو وس"عنيما قاؿ: 

 وليس ليا أذاف وال إقامة اتفاًقا.  )رواه البخاري ومسمـ(." جامعة

الخطبة بعد الصالة: ُيَسفُّ أف يخطب ليا بعد الصالة كخطبة العيد، لحديث عائشة: إف  -4
النبي صمى ا عميو وسمـ لما فرغ مف الصالة قاـ وخطب الناس، فحمد ا وأثنى عميو، ثـ 

شمس والقمر آيتاف مف آيات ا عز وجؿ، ال يخسفاف لموت أحد وال لحياتو، إف ال»قاؿ: 
وىذا مذىب الشافعي  )رواه البخاري ومسمـ(. «فإذا رأيتـ ذلؾ فادعوا ا وكبّْروا وصمُّوا وتصدقوا

سحاؽ وأكثر أىؿ الحديث.  وا 

 كيفية صالة الكسوف: 
نما اختمفوا في كيفيتيا عمى أقواؿ، ال خالؼ بيف أىؿ العمـ في أف صالة الكسوؼ ركعتاف، و  ا 

 أشيرىا قوالف: 
وىو قوؿ الجميور وىو أنيا ركعتاف، في كؿ ركعة قياماف وقراءتاف وركوعاف وسجدتاف،  األول:

 الرأي الراجح.

ئر النوافؿ: وىو مذىب أنيا ركعتاف، في كؿ ركعة قياـ واحد وركوع واحد وسجدتاف كسا الثاني:
 .أبي حنيفة
... وخالصة القوؿ في صالة الكسوؼ أف : " قاؿ العالمة األلباني ، وقدالجميورقوؿ والراجح 

الصحيح الثابت فييا عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ إنما ىو ركوعاف في كؿ ركعة مف 
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الركعتيف، جاء ذلؾ عف جماعة مف الصحابة في أصح الكتب والطرؽ والروايات، وما سوى ذلؾ: 
 ".ج بوإما ضعيؼ أو شاذ ال يحت

 خالصة صفة صالة الكسوف: 
 . ما تيسر مف القرآفستعيذ، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ أف يكبّْر، ويستفتح، وي -0
 يركع ركوًعا طوياًل.  -2
 يرفع مف الركوع، ويقوؿ: سمع ا لمف حمده، ربنا ولؾ الحمد.  -3
 ال يسجد، بؿ يقرأ الفاتحة وسورة دوف األولى.  -4
 طوياًل، ىو دوف الركوع األوؿ.  اً وعيركع مرة أخرى رك -5
 يرفع مف الركوع ويقوؿ: سمع ا لمف حمد، ربنا ولؾ الحمد.  -6
 يسجد ثـ يجمس ثـ يسجد.  -7
 يقـو إلى الركعة الثانية، ويفعؿ مثؿ ما فعؿ في األولى.  -8
 

 المسبوق في صالة الكسوف:
ماـ وأتى بركعة مشتممة عمى قياميف مف فاتتو الركعة األولى مف صالة الكسوؼ قاـ بعد سالـ اإل

منيما،  يالثان وركوعيف، لكف اختمؼ أىؿ العمـ ىؿ يحصؿ إدراؾ الركعة بإدراؾ الركوع األوؿ أو
 وىذا ما رجحو الشيخ ابف عثيميف فعند الحنابمة والشافعية المعتبر في ذلؾ ىو إدراؾ الركوع األوؿ

 ء التي كاف يرأسيا الشيخ ابف باز.العممية واإلفتا ورجحتو المجنة الدائمة لمبحوث
المسبوؽ إذا أدرؾ اإلماـ في الركوع األوؿ مف الركعة األولى يقوؿ اإلماـ النووي في المجموع: "

ف أدركو في الركوع األوؿ مف الركعة  فقد أدرؾ الركعة كميا ويسمـ مع اإلماـ كسائر الصموات وا 
مى ركعة أخرى بركوعيف وقياميف كما يأتي بيا الثانية فقد أدرؾ الركعة، فإذا سمـ اإلماـ قاـ فص

اإلماـ، وىذا ال خالؼ فيو ، ولو أدركو في الركوع الثاني مف إحدى الركعتيف فالمذىب الصحيح 
الذي نص عميو الشافعي في البويطي واتفؽ األصحاب عمى تصحيحو، وقطع بو كثيروف منيـ 

 ". أدرؾ االعتداؿ في سائر الصموات أو أكثرىـ أنو ال يكوف مدركا لشيء مف الركعة، كما لو
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 العيدين:صالة : سادساً 

 -رضي ا عنو- الخدري حديث أبي سعيدل الة العيد سنة مؤكدة،ص :ودليل مشروعيتيا حكميا
ُؿ َشْيٍء َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْخُرُج َيْوـَ اْلِفْطِر َواأْلَْضَحى ِإَلى اْلُمَصمَّ : " َقاؿَ  ى َفَأوَّ

ـْ َوُيو  ـْ َفَيِعُظُي َـّ َيْنَصِرُؼ َفَيُقوـُ ُمَقاِبَؿ النَّاِس َوالنَّاُس ُجُموٌس َعَمى ُصُفوِفِي الُة ُث ـْ َيْبَدُأ ِبِو الصَّ ِصيِي
ـْ َفِإْف َكاَف ُيِريُد َأْف َيْقَطَع َبْعثًا َقَطَعُو َأْو َيْأُمَر ِبَشْيٍء َأَمَر ِبِو  َـّ َيْنَصِرؼُ َوَيْأُمُرُى  )رواه البخاري(."  ُث

أي بعد  بعد ارتفاع الشمس قدر رمحيبتدئ ووقت صالة العيد كوقت صالة الضحى،  وقتيا:
أي قبؿ أذاف الظير بربع أو ثمث  زواؿ الشمسب وينتيي حوالي ربع ساعة مف طموع الشمس

 ساعة.
أحمد خرجو الحسف بف لما أ الفطر،  عيد ، وتأخير صالةاألضحى عيد صالةويستحب تعجيؿ 

يصمي بنا الفطر، والشمس قدر  صمى ا عميو وسمـ كاف النبيؿ: البناء، مف حديث ُجنُدب قا
". قاؿ ابف قدامة: ويسف تقديـ االضحى ليتسع وقت الضحية  واألضحى عمى قدر رمح ،رمحيف 

 وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر

 لكف أداءىا في المصمى خارج البمد أفضؿ )ما ،في المسجدف تؤدى أيجوز  صالة العيد مكانيا:
، فإف صالة العيد في المسجد الحراـ أفضؿ( ما لـ يكف ىناؾ عذر كمطر ونحوه، ألف عدا مكة
وعميو . ، ولـ يصؿ العيد في مسجده إال مرة لعذر المطركاف يصمي العيد في المصمى الرسوؿ

 يسف أف تصمي صالة العيد في العراء.

عمى  تكبيرات بعف، يكبر في األولى تكبيرة اإلحراـ ثـ يكبر بعدىا ساركعت صالة العيديا: كيفيت
، الفاتحة ، ثـ يقرأرأي الشافعية أو ست تكبيرات عمى رأي المالكية والحنابمة وكمو صحيح بإذف ا

يقرأ سورة )ؽ( في الركعة األولى، وفي الركعة الثانية يقوـ يقرأ ما تيسر مف القرآف، ويسف أف و 
فياتاف  القمرخمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثـ سورة  بعدىا يكبر ثـ، تكبيرة القياـ مكبراً 

ف شاء قرأ في األولى بسورة  النبي السورتاف كاف صمى ا عميو وسمـ يقرأ بيما في العيديف، وا 
سمـ مف الصالة؛ خطب خطبتيف، يجمس فإذا ثـ يتـ صالتو،  الغاشية.، وفي الثانية بسورة األعمى

 . ثبت عف النبي بينيما؛ لما 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22&ref=_keyword_
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مف أحكاـ العيد أف الصالة قبؿ الخطبة لحديث َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَِّو َقاَؿ: "ِإفَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو و 
الِة َقْبَؿ اْلُخْطَبِة"  ومما يدّؿ عمى أف  )رواه البخاري ومسمـ(،َعَمْيِو َوَسمَّـَ َخَرَج َيْوـَ اْلِفْطِر َفَبَدَأ ِبالصَّ

َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى : " َقاؿَ  -رضي ا عنو- الخدري الخطبة بعد الصالة حديث أبي سعيد
ُؿ َشْيٍء َيْبَدُأ ِبِو الصَّالُة  َـّ َيْنَصِرُؼ المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْخُرُج َيْوـَ اْلِفْطِر َواأْلَْضَحى ِإَلى اْلُمَصمَّى َفَأوَّ ُث

ـْ َفَيِعُظيُ  ـْ َوَيْأُمُرُىـْ َفَيُقوـُ ُمَقاِبَؿ النَّاِس َوالنَّاُس ُجُموٌس َعَمى ُصُفوِفِي َفِإْف َكاَف ُيِريُد َأْف ، ـْ َوُيوِصيِي
َـّ َيْنَصِرؼُ   )رواه البخاري(."  َيْقَطَع َبْعثًا َقَطَعُو َأْو َيْأُمَر ِبَشْيٍء َأَمَر ِبِو ُث

ستحب أحمد والشافعي الفصؿ بيف كؿ تكبيرتيف بذكر ا مثؿ أف يقوؿ سبحاف ا امالحظة: 
وقاؿ أبو حنيفة ومالؾ يكبر متواليا مف غير فصؿ بيف  .والحمد  وال إلو إال ا وا أكبر

 .التكبير بذكر

 :عدم األذان واإلقامة في العيدين
خذ في الصالة غير أذاف وال ى إلى الُمصمى ، أإذا انتي صمى ا عميو وسمـ قاؿ ابف القيـ : كاف

ف عباس وجابر رضي عف ابؾ. و . والسنة ال يفعؿ شيء مف ذل، وال قوؿ )الصالة جامعة(إقامة
 .(متفؽ عميو). لـ يكف يؤذف يـو الفطر وال يـو األضحى: ا عنيما قاال

 ىل تشرع صالة تحية المسجد في مصمي العيد؟
فال يشرع لمف أتى المصمى أف يصمي تطوعًا، ال في العراء،  لعيداإذا صمى المسمموف صالة  

أف  "   : تحية المسجد وال غيرىا؛ وذلؾ عماًل بما في الصحيحيف عف ابف عباس رضي ا عنيما
)رواه   " يصؿ قبميما وال بعدىماالنبي صمى ا عميو وسمـ خرج يوـ عيد الفطر فصمى ركعتيف لـ 

ف أق. البخاري ومسمـ( مساجد فال بأس بصالة تحية المسجد عند الفي أحد  العيديمت صالة وا 
 الدخوؿ.

  المسبوق في صالة العيد:
ف فاتتو التكبيرات الزوائد مع اإلماـ في صالة العيديف وأدركو في القراءة فإنو يكبر م 

المأمـو  وعند الشافعية والحنابمة إف حضر والمالكية، لإلحراـ ويأتي بالزوائد، وىو مذىب الحنفية
 وقد سبقو اإلماـ بالتكبيرات أو ببعضيا لـ يتدارؾ شيئا مما فاتو، ألنو ذكر مسنوف فات محمو.
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سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا تعالى: ما الحكـ لو أدركت اإلماـ وىو يصمي العيد وكاف وقد 
ع اإلماـ في فأجاب: "إذا دخمت م يكبر التكبيرات الزوائد، ىؿ أقضي ما فاتني أـ ماذا أعمؿ؟

 .أثناء التكبيرات، فكبر لإلحراـ أواًل، ثـ تابع اإلماـ فيما بقي، ويسقط عنؾ ما مضى"
في  : ما الحكـ لو أدرؾ اإلماـ أثناء التكبيرات الزوائدابف عثيميف أيضاً ئؿ فضيمة الشيخ سو 

أدركو راكعًا  سبؽ الجواب عميو إذا أدركو في أثنائو، أما إذا"أجاب فضيمتو بقولو: ف ؟صالة العيد
ذا أدركو بعد فراغو   ."فإنو ال يقضيو ألنو فات مف التكبيرفإنو يكبر لإلحراـ فقط، ثـ يركع، وا 

ذا سمـ اإلماـ يقوـ ويأتي مف أما   بركعة فاتو ركعة منيا فإنو يدخؿ مع اإلماـ فيما بقي، وا 
ف قضا، وىذا األفضؿ، ألف القضاء مثؿ األداء ؛ثانية بتكبيراتيا الخمس  ىا كسائر الصمواتوا 

ال بأس، وال فواكتفى بالتكبيرة التي يقوـ بيا مف جموسو بعد سالـ إمامو التكبيرات الخمس  بدوف
، وىذا ما أفتت بو المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء برئاسة الشيخ ابف باز رحمو حرج عميو

 ا.
 

 في يوم واحد:اجتماع العيد والجمعة 

 العيد والجمعة في يوـ واحد عدة أقواؿ: لمعمماء عند اجتماع

أف الجمعة واجبة عمى كؿ مف صمى العيد، وىو قوؿ أبي حنيفة ورواية عند مالؾ وىو  األول:
 .اختيار ابف حـز وابف المنذر وابف عبد البر، مستدليف باألدلة العامة عمى وجوب الجمعة

ا ظيرًا، وىو قوؿ الشافعي ورواية الرخصة ألىؿ البر والبوادي في ترؾ الجمعة وصالتي الثاني:
وكاف ذلؾ يـو  ،شيدت العيد مع عثماف بف عفاف :عند مالؾ وقد استدلوا بما رواه ابو عبيد قاؿ

الجمعة فصمى قبؿ الخطبة ثـ خطب فقاؿ: " يا أييا الناس إف ىذا اليوـ قد اجتمع لكـ فيو عيداف 
رواه ) أحب أف يرجع فقد أذنت لو " فمف أحب أف ينتظر الجمعة مف أىؿ العوالي فمينتظر ومف

 وأىؿ العوالي: ىـ الذيف تقع منازليـ خارج المدينة .(. البخاري
، ولكف عمى اإلماـ أف يقيـ ويصمي الظير إف مف شيد العيد سقطت عنو فرضية الجمعة الثالث:

 الجمعة ليشيدىا مف شاء شيودىا، ومف لـ يشيد العيد، وىو قوؿ اإلماـ أحمد واختيار شيخ
واستدلوا بما رواه  .اإلسالـ ابف تيمية وبو قاؿ الشعبي والنخعي واألوزاعي والصنعاني والشوكاني

أبو داود في سننو عف إياس بف أبي رممة الشامي، قاؿ شيدت معاوية بف أبي سفياف وىو 
ـ عيديف اجتمعا في يـو ؟ يسأؿ زيد بف أرقـ قاؿ أشيدت مع رسوؿ ا صمى ا عميو وسم
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، قاؿ فكيؼ صنع ؟ قاؿ صمى العيد ثـ رخص في الجمعة ، فقاؿ: "مف شاء أف ـقاؿ نع
يصمي فميصؿ". وبما رواه أبو داود في سننو أيضًا عف أبي ىريرة رضي ا عنو عف رسوؿ 
ا صمى ا عميو وسمـ أنو قاؿ: " قد اجتمع في يومكـ ىذا عيداف، فمف شاء أجزأه مف 

نا مجمعوف" ، فدؿ  ، الجمعة، وا  ذلؾ عمى الترخيص في الجمعة لمف صمى العيد في ذلؾ اليـو
وربما اجتمعا في يـو فقرأ بيما فييما، ومف لـ يحضر الجمعة ممف شيد صالة العيد وجب 
عميو أف يصمي الظير ، عماًل بعمـو األدلة الدالة عمى وجوب صالة الظير عمى مف لـ 

حوث العممية واإلفتاء، وبذلؾ قاؿ الشيخ ابف لمبوىذا ما أفتت بو المجنة الدائمة  .يصؿ الجمعة
 )القول الراجح(.عثيميف وىو 

 :قضاء صالة العيد
أي قبؿ -أف يؤدييا في وقتيا الذي يمتد لمزواؿ وأحب مف فاتتو صالة العيد مع اإلماـ  

، بعدىا استحب لو ذلؾ، فيصمييا عمى صفتيا مف دوف خطبة -صالة الظير بربع أو ثمث ساعة
أنو كاف إذا فاتتو صالة العيد مع اإلماـ جمع أىمو ومواليو،  -رضي ا عنو- أنس عف روي فقد

مواله فيصمي بيـ ركعتيف، يكبر فييما. ولمف حضر يوـ العيد  عبد ا بف أبي عتبة ثـ قاـ
كما  ثـ يقضي الصالة بعد ذلؾ حتى يجمع بيف المصمحتيف الخطبة واإلماـ يخطب أف يستمع

  .رحمو ا الشيخ ابف بازت المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء التي كاف يرأسيا بين
إنيا  :يو أىؿ العمـ فمنيـ مف قاؿفقد اختمؼ فحتى خرج وقتيا،  صالة العيد أما مف فاتتو 

: حدثني عمومتي مف قاؿ ابف عمير بف أنس، حيث في وقتيا مف الغد تقضى عمى صفتيا
: أعمي عمينا ىالؿ شواؿ، وأصبحنا اقالو  صمى ا عميو وسمـ األنصار، مف أصحاب رسوؿ ا

، فأمرىـ باألمسالؿ فشيدوا عند رسوؿ ا أنيـ رأوا الي ،، فجاء ركب في آخر النيارصياماً 
رواه أحمد والنسائي وابف ) ، وأف يخرجوا إلى عيدىـ مف الغدأف يفطروا صمى ا عميو وسمـ رسوؿ ا

وفي ىذا الحديث حجة لمقائميف : بأف الجماعة إذا فاتتيا صالة العيد بسبب عذر مف  .و(ماج
 . نيا تخرج مف الغد فتصمي العيدأاألعذار ، 

والقائموف بأنيا ال تقضى يقولوف ألنيا صالة قد شرعت عمى وجو ، ال تقضى إنيا :ومنيـ مف قاؿ
االجتماع فال تقضى إذا فاتت كصالة الجمعة لكف صالة الجمعة يجب أف يصمى اإلنساف بدليا 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9%22&ref=_keyword_
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9%22&ref=_keyword_
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أما صالة العيد فميس ليا بدؿ فإذا فاتت مع اإلماـ فإنو ال  .صالة الظير ألنيا فريضة الوقت
 .رحمو ا ةاختيار شيخ اإلسالـ ابف تيميىو  يشرع قضاؤىا وىذا

 :االستسقاءصالة : سابعاً 

  .الجدب طمب السُّْقيا مف ا تعالى بإنزاؿ المطر عندصالة نفؿ بكيفية مخصوصة ل ىي تعريفيا:

أف يخرج  -عند الجميور–إذا قحط الناس وأجدبت األرض واحتبس المطر، فيستحب يا: حكم
صمى عمى صفة تأتي، ويصمى بيـ ركعتيف، ألنو الثابت عف رسوؿ اإلماـ ومعو الناس إلى الم
خرج النبي صمى ا عميو وسمـ »فعف عبَّاد بف تميـ عف عمو قاؿ:  ا صمى ا عميو وسمـ.

 «إلى المصمى يستسقي، واستقبؿ القبمة فصمَّى ركعتيف، وَقَمب ِرَداءه: جعؿ اليمف عمى الشماؿ
    )رواه البخاري ومسمـ(.

خرج رسوؿ »فعف ابف عباس قاؿ:  ،يجير فييماركعتيف  كصالة العيدصالة االستسقاء فيتيا: كي
، حتى أتى المصمى فرقى المنبر فمـ يخطب متضرّْعاً  ا صمى ا عميو وسمـ مبتذاًل متواضعاً 

 «خطبتكـ ىذه، ولكف لـ يزؿ في الدعاء والتضرُّع والتكبير، ثـ صمَّى ركعتيف كما يصمي في العيد
ثـ صمى ركعتيف جير فييما »... في حديث عبد ا بف زيد: و  .)رواه أبو داود والترمذي والنسائي(

 .)رواه البخاري ومسمـ( «بالقراءة

 تكبيرة اإلحراـيا بعد كبر فييُ وعميو فإف صفة صالة االستسقاء كصالة العيد، تصمي ركعتيف و 
رأي المالكية والحنابمة وكمو صحيح بإذف عمى رأي الشافعية أو ست تكبيرات عمى  تكبيرات بعس
 ثـ يتـ صالتو.خمس تكبيرات، بعد تكبيرة القياـ  ، وفي الركعة الثانية يكبرا

استحب أحمد والشافعي الفصؿ بيف كؿ تكبيرتيف بذكر ا مثؿ أف يقوؿ سبحاف ا مالحظة: 
يكبر متواليا مف غير فصؿ بيف  وقاؿ أبو حنيفة ومالؾ .والحمد  وال إلو إال ا وا أكبر

 .التكبير بذكر

  :االستسقاءالمسبوق في صالة 
ف فاتتو معرفنا أف صالة االستسقاء كصالة العيديف وتأخذ نفس أحكاميا، وعميو  

في القراءة فإنو يكبر لإلحراـ ويأتي  اإلماـ وأدرؾ االستسقاءالتكبيرات الزوائد مع اإلماـ في صالة 
 .الحنفية والمالكية وىو مذىببالزوائد، 
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إف حضر المأموـ وقد سبقو اإلماـ بالتكبيرات أو ببعضيا لـ يتدارؾ  وعند الشافعية والحنابمة
 مما فاتو، ألنو ذكر مسنوف فات محمو. شيئاً 
سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا تعالى: ما الحكـ لو أدركت اإلماـ وىو يصمي العيد وكاف وقد 

فأجاب: "إذا دخمت مع اإلماـ في  ، ىؿ أقضي ما فاتني أـ ماذا أعمؿ؟يكبر التكبيرات الزوائد
 .أثناء التكبيرات، فكبر لإلحراـ أواًل، ثـ تابع اإلماـ فيما بقي، ويسقط عنؾ ما مضى"

في  : ما الحكـ لو أدرؾ اإلماـ أثناء التكبيرات الزوائدابف عثيميف أيضاً ئؿ فضيمة الشيخ وس
سبؽ الجواب عميو إذا أدركو في أثنائو، أما إذا أدركو راكعًا "قولو: أجاب فضيمتو بف ؟صالة العيد

ذا أدركو بعد فراغو   ".فإنو ال يقضيو ألنو فات مف التكبيرفإنو يكبر لإلحراـ فقط، ثـ يركع، وا 
ذا سمـ اإلماـ  مف صالة االستسقاءفاتو ركعة مف أما   فإنو يدخؿ مع اإلماـ فيما بقي، وا 

ف قضاىا ، وىذا األفضؿ، ألف القضاء مثؿ األداء ؛ية بتكبيراتيا الخمسيقوـ ويأتي بركعة ثان وا 
واكتفى بالتكبيرة التي يقوـ بيا مف جموسو بعد سالـ التكبيرات الخمس  بدوف كسائر الصموات

، وىذا ما أفتت بو المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء برئاسة ال بأس، وال حرج عميوفإمامو 
 رحمو ا.الشيخ ابف باز 

خطبة إلى أف  ذىب مالؾ والشافعي وأحمد في المشيور عنو وأكثر أىؿ العمـخطبة االستسقاء: 
خرج رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ إلى »زيد قاؿ:  حديث عبد ا بف؛ لبعد الصالة االستسقاء

استقبؿ القبمة المصمَّى فاستسقى وحوَّؿ رداءه حيف استقبؿ القبمة وبدأ بالصالة قبؿ الخطبة ثـ 
 )رواه أحمد(.« ودعا

عبد ا بف زيد لحديث  وذىب مالؾ وأحمد في رواية ثانية عنيما إلى أف الخطبة قبؿ الصالة،
و إلى القبمة يدعو، وحوَّؿ رداءه، ثـ صمَّى »قاؿ:  خرج النبي صمى ا عميو وسمـ يستسقي، فتوجَّ

   .)رواه البخاري ومسمـ( «ركعتيف جير فييما بالقراءة
األمر في ىذا واسع فيجوز أف يخطب قبؿ الصالة أو بعدىا، ويستحب أف تكوف خطبتو و  

مناسبة لمحديث، مشتممة إظيار االفتقار والندـ والتوبة إلى ا تعالى، كما قاؿ العباس حينما 
وىذه أيدينا إليؾ بالذنوب، ونواصينا إليؾ »استسقى بو عمر بف الخطاب رضي ا عنيما: 

  .«ة، فاسقنا الغيثبالتوب
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 والسؤال ىنا: ىل خطبة االستسقاء خطبة واحدة أم خطبتين كالجمعة؟
 .إلى أّنيما خطبتاف كخطبتي العيد ومحّمد بف الحسف ذىب المالكّية والّشافعّية

أما  وىذا ما يرجحو الشيخ ابف عثيميف فيقوؿ: " إلى أّنيا خطبة واحدة وأبو يوسؼ وذىب الحنابمة
خطبة واحدة، حتى عمى قوؿ مف يرى أف صالة العيد ليا خطبتاف، فيي خطبة  االستسقاء فيو

ما بعد الصالة. فاألمر كمو جائز  ".واحدة؛ إما قبؿ الصالة وا 

الشرح الممتع عمى زاد مف الجدير بالذكر أف الشيخ ابف عثيميف ذكر في كتابو  مالحظة:
خالفت صالة االستسقاء  فيقوؿ: " ،يفاء وصالة العيدسقأوجو االختالؼ بيف صالة االست المستقنع

 صالة العيد في أمور منيا:

 أنو يخطب في العيد خطبتيف عمى المذىب، وأما االستسقاء فيخطب ليا خطبة واحدة. أواًل:
أنو في صالة االستسقاء تجوز الخطبة قبؿ الصالة وبعدىا، وأما في صالة العيد فتكوف  ثانيًا:

 بعد الصالة.
ة العيد تَُبيَُّف أحكاـ العيديف، وفي االستسقاء يكثر مف االستغفار، والدعاء أنو في صال ثالثًا:

 ." بطمب الغيث

 سنن االستسقاء: من 
قد روى أبو داود ف خروج الناس مع اإلماـ إلى المصمى متبذّْليف متواضعيف متضرّْعيف: -0

 تواضعاً مبتذاًل م لصالة االستسقاءخرج  أف النبي عف ابف عباس والترمذي والنسائي 
 .اً متضرّْع

في رفعيما جاعاًل ظيور كفيو  مبالغاً  مستقبؿ القبمة رافعاً  أف يدعو اإلماـ ويكثر المسألة قائماً  -2
ؿ اإلماـ رداءه:إلى السماء، ويرفع الناس أيدييـ،  أف النبي »فعف عبد ا بف زيد:  ويحوّْ

و ِقَبؿ القبمة ماً صمى ا عميو وسمـ خرج بالناس يستسقي بيـ، فقاـ فدعا ا قائ ، ثـ توجَّ
كاف  وقد ورد عند البخاري ومسمـ وأبي داود أف النبي  )رواه البخاري(. «وحوَّؿ رداءه، فُأسقوا

  .بياض إبطيو يرىحتى  -جعؿ بطونيما مما يمي األرضيو –مدَّ يديو ي

عمى  ، فمعناه: أف يجعؿ ماأما تحويؿ اإلماـ رداءه الوارد في حديث عبد ا ابف زيدو  
عمى يساره والعكس، واستحبو الجميور، وقيؿ: يستحب أف يقمب ظير  -مف ردائو- يمينو 

في ومحّؿ تحويؿ الّرداء  مة في ذلؾ التفاؤؿ بتحويؿ الحاؿ،كوالح، رداءه لبطنو وبطنو لظيره
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لكّية وعند الما، والحنابمة، وىو عند الحنفّية والّشافعّية لمّدعاء أثناء الخطبة حيف يستقبؿ القبمة
  بعد الفراغ مف الخطبتيف.

 ن مأثور الدعاء في االستسقاء: م
عف جابر قاؿ: أتت النبي صمى ا عميو وسمـ َبَواؾ، فقاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ:  -0

)رواه  فأطبقت عمييـ السماء« الميـ اسقنا غيثًا مغيثًا مريًئا نافًعا غير ضار  عاجاًل غير آجؿ»

   (.أبو داود

بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ: كاف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ إذا عف عمرو  -2
   )رواه أبو داود(. «الميـ اسؽ عبادؾ وبيائمؾ، وانشر رحمتؾ، وَأْحِي بمدؾ الميت»استسقى قاؿ: 

أي دعا – مف الجدير بالذكر أنو يجوز االستسقاء بدوف صالة مخصوصة، فقد استسقى مالحظة:
في المسجد في غير ، واستسقى في خطبة الجمعة وسمـمى ا عميو صالنبي  -بنزوؿ المطر

 .، كما واستسقى خارج المسجدجمعة ومف غير صالة

 ما يقال ويفعل إذا نزل المطر: 
أف يدعو بالمأثور، ومف ذلؾ: عف عائشة رضي ا عنيا أف  -إذا نزؿ المطر–يستحب  -0

  )رواه البخاري(. «نافعاً  الميـ صيّْباً » النبي صمى ا عميو وسمـ كاف إذا رأى المطر، قاؿ:
لما ُروى عف النبي صمى ا عميو وسمـ : عو عند المطر، فإنو مظنة اإلجابةيستحب أف يد -2

قامة الصالة، ونزوؿ الغيث»أنو قاؿ:    «اطمبوا استجابة الدعاء عند: التقاء الجيوش، وا 
 )صححو األلباني في صحيح الجامع(.

:  كما جاء عف النبي يديو اً ضرر منو: فيستحب أف يدعو رافعال إذا كثر المطر وخيؼ -3
«. الميـ حواَلْينا وال عمينا، الميـ عمى اآلكاـ والظراب وبطوف األودية ومنابت الشجر»

، والمعنى: ب: الجباؿ المنبسطة غير العاليةواآلكاـ: دوف الجبؿ وأعمى مف الرابية، والظّْرا
 .بيف الظّْراب واآلكاـ ُمتقارب
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 الدرس الحادي عشر
 الجنازة صالة

فقد روى الصالة عمى الميت فرض كفاية، إذا فعميا البعض سقط اإلثـ عف الباقيف، حكميا: 
كاف يؤتى بالرجؿ المتوفى  ؿ ا : أف رسو -رضى ا عنو–البخاري ومسمـ عف أبي ىريرة 

ال قاؿ لممسمميف: " عميو الديف، فيسأؿ ىؿ ترؾ لدينو فضاًل؟ فإف حدث أنو ترؾ وفاء ص مى، وا 
 صموا عمى صاحبكـ".

عمييا فمو قيراط، ومف تبعيا  قاؿ: " مف تبع جنازة وصمى عف أبي ىريرة  أف النبي فضميا: 
، وفي رواية )رواه الجماعة(  حتى يفرغ منيا فمو قيراطاف، أصغرىما مثؿ أحد أو أحدىما مثؿ أحد ". 

 ا القيراطاف؟ قاؿ: )مثؿ الجبميف العظيميف(.أخرى عند البخاري ومسمـ : "... قيؿ: وم

وقت الصالة عمى الميت يبدأ بعد تغسيمو وتكفينو وتجييزه إف كاف حاضرًا، أو بموغ خبر وقتيا: 
 وفاتو إف كاف غائبًا.

يشترط فييا ما يشترط لمصالة مف طيارة البدف والثوب والمكاف وستر العورة واستقباؿ شروطيا: 
 القبمة.

 اإلماـ عند رأس الرجؿفييا يقوـ ة الجنازة أربع تكبيرات مف غير ركوع وال سجود. صال كيفيتيا:
أنو صمى عمى جنازة رجؿ، " حديث أنس ما رواه أحمد وأبو داود وابف ماجو مف ل ووسط المرأة،

فسئؿ عف ذلؾ وقيؿ لو: ، فقاـ عند رأسو فمما رفعت، أتي بجنازة امرأة، فصمى عمييا فقاـ وسطيا
ثـ يكبر . " قـو مف الرجؿ حيث قمت، ومف المرأة حيث قمت؟ قاؿ: نعـي  رسوؿ اىكذا كاف 

 لإلحراـ، ويتعوذ بعد التكبير، ثـ يسمي، ثـ يقرأ الفاتحة سرًا، ثـ يكبر ويصمي عمى النبي 
ثـ يكبر   )الميـ صؿ عمى محمد وعمى آؿ محمد ... إنؾ حميد مجيد(،الصالة اإلبراىيمية 

الميـ اغفر لو وارحمو واعؼ عنو : )ومنو قولو  ،دعاء الوارد عف النبي ويدعو لمميت بال
وعافو وأكـر نزلو ، ووسع مدخمو ، واغسمو بماء وثمج وبرد ، ونقو مف الخطايا كما ينقى الثوب 

جو ، وقو االبيض مف الدنس ، وأبدلو دارا خيرا مف داره وأىال خيرا مف أىمو وزوجا خيرا مف زو 
" الميـ اغفر لحينا وميتنا ، وصغيرنا : ومنو قولو أيضًا . (رواه مسمـ) "اب النارفتنة القبر وعذ

وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاىدنا وغائبنا ، الميـ مف أحييتو منا فأحيو عمى االسالـ ، ومف توفيتو 
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ب أف يقوؿ استح فإذا كاف المصمى عميو طفالً  أبو داود والترمذي(.رواه أحمد ) " منا فتوفو عمى االيماف
ف دعا بما تيسر وذخراً  وفرطاً لوالديو المصمي : الميـ اجعمو لنا سمفا  . ثـ يكبر ويقؼ بعد قمياًل، وا 

حسنة وفي  ربنا آتنا في الدنيا): أو يقوؿ فحسف كأف يقوؿ: )الميـ ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده(
ف سمـ تسميمتيف فال بأس . ثـ يسمـ تسميمة واحدة عف يمينو(اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وا 

 بذلؾ.

 :استحباب الصفوف الثالثة وتسويتيا
وأف تكوف مستوية، لما رواه مالؾ بف  المصموف عمى الجنازة ثالثة صفوؼ يستحب أف يصؼ 

: " ما مف مؤمف يموت فيصمي عميو أمة مف المسمميف يبمغوف أف قاؿ رسوؿ ا  :ىبيرة قاؿ
ىؿ الجنازة أف يجعميـ فكاف مالؾ ابف ىبيرة يتحرى إذا قؿ أ، "  يكونوا ثالثة صفوؼ إال غفر لو

 (.رواه أحمد وأبو داود وابف ماجو والترمذي)  .ثالثة صفوؼ

  في صالة الجنازة: المسبوقأحكام 
مف فاتو بعض التكبير في صالة الجنازة وأدرؾ اإِلماـ بيف تكبيرتيف فقد اختمؼ العمماء في  -0

 لحاؿ، أو ينتظر تكبيرة اإِلماـ التالية؟حكمو: أيدخؿ مع إمامو في ا

 وليـ في ذلؾ قوالف:
القوؿ األوؿ: أف المسبوؽ ينتظر حتى يكبر اإِلماـ فيكبر معو، وال يدخؿ معو بيف تكبيرتيف. 

وحكاه ابف ، ورواية في مذىب الحنابمة ،وىذا مذىب الحنفية، وىو المذىب عند المالكية
سحا  ؽ.المنذر عف الحارث بف يزيد، والثوري وا 

القوؿ الثاني: أف المسبوؽ ببعض التكبير في الجنازة يدخؿ مع إمامو حيف يحضر، وال 
وبيذا قاؿ أبو يوسؼ مف  ينتظر تكبيرة إمامو، ويكوف بذلؾ مدرًكا لمتكبيرتيف جميًعا.

وبو  ،والصحيح مف مذىب الحنابمة وىو مذىب الشافعية وىو رواية عف اإِلماـ مالؾ فيةالحن
 .قاؿ الميث واألوزاعي

 قوليف: عمىيا ئفي حكـ قضاالعمماء  اختمؼمف فاتتو بعض التكبيرات  -2

إلماـ، فإف لـ القوؿ األوؿ: أنو يجب عمى المسبوؽ قضاء ما فاتو مف التكبير بعد سالـ ا
ومف ، والمالكية والشافعية وىو رواية عند الحنابمة وىذا مذىب الحنفية، تويفعؿ لـ تصح صال

 .السمؼ قاؿ بو سعيد، وعطاء، والنخعي، والزىري، وقتادة، والثوري

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1292#_ftn35
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 بؿ يستحب لو ذلؾ. -القوؿ الثاني: أنو ال يجب عمى المسبوؽ قضاء ما فاتو مف التكبير 
والحسف البصري، وربيعة، وأيوب،  وىو قوؿ ابف عمر،، ىذا ىو المذىب عند الحنابمة

 .والشعبي، واألوزاعي
 ثالثة أقواؿ: عمى التكبيرات الفائتة عمى مصمي الجنازةفي صفة قضاء  العمماء اختمؼ -3

ئو وال دعاء(، وىذا مذىب )بدوف ذكر في أثنا القوؿ األوؿ: أنو يقضيو نسًقا أي متتابعاً 
 .ابمةوالحن شافعيةوقوؿ في مذىب ال وقوؿ في مذىب المالكية الحنفية

لتكبير والذكر القوؿ الثاني: أنو يقضي ما فاتو مف التكبيرات عمى صفة أدائيا )بأف يأتي با
 .عند الحنابمة المذىبوىو  وىذا ىو األصح مف مذىب الشافعية .المشروع في محمو(

الجنازة، فإف خافو  القوؿ الثالث: أف المسبوؽ يقضي ما فاتو عمى صفتو إف لـ يخؼ رفع
وىذا ىو المذىب عند المالكية وىو قوؿ  دوف أذكار بيف التكبيرات(. اً أي متتابعقضاه نسًقا )
 .اختاره القاضي وأبو الخطاب، و وىو القوؿ الثاني عند الحنابمة، عند الشافعية

، فإنو يدخؿ مع اإلماـ ويبدأ يةوقد أتى بالتكبيرة الثان  ف دخؿ مع اإلماـ في صالة الجنازةم -4
، فإذا سمـ عميو وسمـ بعد التكبيرة الثانية اتحة ، ثـ يصمي عمى النبي صمى ابقراءة الف

 ، فيدعو لمميت.ماـ قضى ما فاتو مف صالة الجنازةاإل

السنة لمف فاتو بعض تكبيرات الجنازة أف يقضي ذلؾ ؛  "  قاؿ الشيخ ابف باز رحمو ا :
وا إلييا وعميكـ السكينة الة فامشلعموـ قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ: )إذا أقيمت الص

، فما أدركتـ فصموا ، وما فاتكـ فاقضوا( ، وصفة القضاء : أف يعتبر ما أدركو ىو والوقار
أوؿ صالتو وما يقضيو ىو آخرىا ، لقولو صمى ا عميو وسمـ : )فما أدركتـ فصموا ، وما 

ذا كبر اإلماـ الرابعة فاتكـ فأتموا( ، فإذا أدرؾ اإلماـ في التكبيرة الثالثة كبر وق رأ الفاتحة، وا 
كبر بعده وصمى عمى النبي صمى ا عميو وسمـ، فإذا سمـ اإلماـ كبر المأموـ المسبوؽ، 

 .ودعا لمميت دعاء موجزًا، ثـ يكبر الرابعة ويسمـ " 
ما حكـ مف أدرؾ مع اإلماـ تكبيرة مف صالة الجنازة ، : ؿ عمماء المجنة الدائمة لإلفتاءوسئ
 و ثالث تكبيرات ، وماذا يفعؿ؟وفات

فأجابوا : "يكمؿ صالة الجنازة فيكبر ثالث تكبيرات قضاء قبؿ رفع الجنازة، لما فاتو ثـ يسمـ 
، ويعتبر ما أدركو مع اإلماـ أوؿ صالة، ويكفيو أقؿ الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، 

 لميـ اغفر لو، ويسمـ بعد الرابعة " .فيقوؿ بعد الثانية: الميـ صؿ عمى محمد، وبعد الثالثة: ا
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 خؿ مع اإلماـسئؿ عف المصمي الذي يد َرِحَمُو المَُّو َتَعاَلى فقدأما الشيخ محمد بف عثيميف 

 في التكبيرة الثالثة ىؿ يقرأ الفاتحة، أو يدعو لمميت؛ ألف ىذا مكاف الدعاء؟
الظاىر لي أنو يدعو لمميت حتى " إذا دخؿ المسبوؽ مع اإِلماـ في التكبيرة الثالثة، ف فأجاب:

عمى القوؿ بأف ما يدركو المسبوؽ ىو أوؿ صالتو، ألنو إذا انشغؿ بالفاتحة ثـ الصالة عمى 
 .النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ، حممت الجنازة وفاتو الدعاء "

 

 الصالة عمى أكثر من ميت:
وز لإلماـ أف يصمي عمى كؿ جنازة عمى حدة، فيج أو إناثاً  إذا اجتمع أكثر مف ميت وكانوا ذكوراً 

 بعد واحد بيف االماـ والقبمة ليكونوا جميعاً  صفوا واحداً ويجوز اف يصمي عمييـ صالة واحدة، وي
ف كانوا رجاالً إف كانوا رجاالً  مي االماـفضؿ مما يضع األيبيف يدي االماـ و  ونساء جاز أف  . وا 

صؼ الرجاؿ أماـ ي، و جاز أف يصمي عمييـ جميعاً عمى الرجاؿ وحدىـ والنساء وحدىف، و  يصمي
عف نافع عف ابف عمر رضي ا عنيما أنو صمى عمى ، فالنساء مما يمي القبمة وُتجعؿ، االماـ

، وصفيـ تسع جنائز رجاؿ ونساء فجعؿ الرجاؿ مما يمي االماـ، وجعؿ النساء مما يمي القبمة
واالماـ  -يقاؿ لو زيد  -ة عمر ، وابف ليا ووضعت جنازة أـ كمثوـ بنت عمي امرأ. صفا واحداً 

يومئذ سعيد بف العاص ، وفي الناس يومئذ ابف عباس وأبو ىريرة وأبو سعيد وأبو قتادة . فوضع 
الغالـ مما يمي االماـ قاؿ رجؿ : فأنكرت ذلؾ ، فنظرت إلى ابف عباس وأبي ىريرة ، وأبي سعيد 

سناده صحيح، و رواه النسائي والبييقي)السنة . وأبي قتادة . فقمت : ما ىذا ؟ . قالوا : ىي   (قاؿ الحافظ : وا 
 

 

 :)الولد الذي ينزل من بطن أمو قبل مدة الحمل وبعد تبين خمقو( الصالة عمى السقط
ف مف ، ويدفوال يصمى عميو، ويمؼ في خرقةالسقط إذا لـ يأت عميو أربعة أشير فإنو ال يغسؿ 

 .غير خالؼ بيف جميور الفقياء

 غسؿ وصمي عميو باتفاؽ.صارخًا أو عاطسًا واستيؿ  ى عميو أربعة أشير فصاعداً إف أتف

، لما رواه الترمذي، والنسائي، والشافعية يةمالكالحناؼ و فإذا لـ يستيؿ فإنو ال يصمى عميو عند األ
إذا استيؿ السقط صمي وابف ماجو والبييقي عف جابر أف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ : " 

أحمد إلى أنو اإلماـ ففي الحديث اشتراط االستيالؿ في الصالة عميو . وذىب ، ث "عميو وور 
النبي صمى ا عميو ، فنسمة نفخ فيو الروح، فيصمى عميو كالمستيؿ يو؛ ألنويغسؿ ويصمى عم
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عف  أحمد وأبو داود والترمذي حديث رواه، وجاء في ربعة أشيروسمـ أخبر أنو ينفخ فيو الروح أل
والسقط يصمى عميو ويدعى لوالديو بالمغفرة ):  قاؿ -ارضي ا عنيم -ف عمربد ا بع

 .األلباني والحديث صححو (.والرحمة
 
 

 الصالة عمى القبر: 
، لما ثبت في الصحيحيف عف َأِبي ُىَرْيَرَة صالة عمى الميت أف يصمي عمى قبرهيجوز لمف فاتتو ال

ُـّ اْلَمْسِجَد َفَماَت َفَسَأَؿ النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعْنُو َأفَّ َرُجاًل َأْسَوَد َأْو اْمَرَأًة َسوْ  َداَء َكاَف َيُق
ـْ آَذْنُتُموِني ِبِو ُدلُّوِني َعَمى َقْبِرِه َأْو َقاَؿ َقْبِرَىا َفَأَتى َقْبَرَىا َفَصمَّى َعَمْيَيا َفَقاُلوا َماَت َقاؿَ  . "َأَفال ُكْنُت
، فمما وردنا البقيع إذا ىو بقبر جنا مع النبي صمى ا عميو وسمـابت قاؿ: خر وعف زيد بف ث

بيا؟  -يعني أعممتموني– جديد، فسأؿ عنو ؟ فقيؿ : فالنة ، فعرفيا ، فقاؿ : " ال آذنتموني
 .، فكرىنا أف نؤذيؾصائماً  -يعني نائمًا في وقت القيمولة– رسوؿ ا ، كنت قائالً  قالوا : يا
ال تفعموا ، ال يموتف فيكـ ميت ما كنت بيف أظيركـ إال آذنتموني بو فإف صالتي عميو فقاؿ : " 

 (.رواه أحمد والنسائي والبييقي والحاكـ وابف حباف وصححاه) لقبر فصفنا خمفو وكبر عميو أربعاً ثـ أتى ا ،" رحمة

 الجنازة تسميمة واحدة أم تسميمتين؟مسألة: ىل لصالة 
اختمؼ أىؿ العمـ في ذلؾ، فمنيـ مف يرى أنو يسمـ لصالة الجنازة المسألة فييا سعة، فقد 

ليو ذىب اإلماـ   .حنيفة وأب الشافعي واإلماـ تسميمتيف، وا 
 .واإلماـ مالؾ أحمداإلماـ ذىب منيـ مف يرى أنو يسمـ لصالة الجنازة تسميمة واحدة، وىذا مو 

 

ود هلل رب العاملني وصلى اللهن على سيدًا حمود وآخر دعىاًا أى احل ربنا تقبل هنا إًك أًت السويع العلين

 وعلى آله وصحبه وعلى التابعني وهي تبعهن بئحساى إىل يىم الديي ،،،

 

 كتبه راجي رمحة الغفىر/

 حمود رفيق هؤهي الشىبكي
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